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LITERATURA FAKO. 

Leo Tolstoi. 
LA MORTO DE IVANO ILJIĈ. 

Novelo. 

Ĉapitro I. 

La pasinta vivhistorio de Ivano Iljiĉ 

estis la plej simpla kaj ordinara, tamen 

la p.ej terura. 
Ivano Ijiĉ mortis kvardekkvinjara, 

kiel membro de I'Apelacia Juĝejo. Li 

estis filo de oficisto, farinta en Peter- 

burgo en diversaj ministerioj kaj depar- 

tamentoj la karieron, kondukantan la 

homojn al tiu situacio, en kiu kvankam 

klare montriĝas, ke plenumi ian ajn rea- 

lan oficon ili tute me taŭgas, ili tamen 
pro sia longa pasinta servado kaj rangoj 

ne povas esti elpelitaj, kaj tial ricevas 

intence kreitajn fiktivajn oficojn kaj ne- 

fiktivajn spesmilmilojn de ses ĝis dek, — 

kun kiuj ili atingas la plej grandan aĝon. 

Tia estis sekreta konsilisto, malnecesa 

membro de diversaj malnecesaj institucioj, 
llio Efimyĉ Golovin. Li havis tri filojn. 
Ivano Iljiĉ estis lia dua filo. La plej aĝa 
faradis la saman karieron, kiel la patro, 

nur en alia ministerio kaj jam estis prok- 

simiĝanta la ofican aĝon kun la inercia 

salajro. La tria lilo estis nesukcesulo. 
Ĉe diversaj oficoj li jam malutilis al si 

kaj nun havis iun fervojan oficon; lia 
patro, la fratoj, kaj precipe iliaj edzinoj ne 

nur tute ne ŝatis lin vidi, sed sen ekstre- 

ma okazo eĉ ne aludis pri lia ekzisto. 
La fratino estis edzino de barono Gref 

peterburga oficisto, samspeca kun lia bo- 

patro. Laŭ la famo lvano Iljiĉ estisno- 
mata „le pbenix de la famille“ (te- 
nikso de la familio, — Ne tiel sen- 

emocia kaj akurata, kiel la pli aĝa, ta= 

men ne tiel senpripensa, kiel la pli juna, 

li estis io meza inter ili — sprita, vigla, 

agrabla kaj lojala. Oni lin edukis kune 

kun la pli juna frato en la lernejo de 
juroscienco. La pli juna ne finis la stu- 

daron kaj estis elpelita el la 5-a klaso, 

Ivano Ijiĉ finis sukcese. En la juro- 

  

scienca lernejo li jam estis tia, kia li sin 

montris poste, dum tuta sia vivo: homo 

kapabla, gaje bonanima kaj societema, 

sed severe plenumanta tion, kion li opi- 

niis sia devo; kaj kiel sian devon li 

konsideris ĉion, kio estis konsiderata kiel 

tian de la plej alte starantaj homoj. 
Nek dum la knabeco,nek poste dum la plen- 

aĝo, li, serĉis favorojn, sed de la plej frua 

juneco li, kiel muŝo al la lumo emis serĉi la 

kompanion de plej altigitaj homoj, imitante 
iliajn manierojn, iliajn vivrigardojn kaj aran- 

ĝante amikajn rilatojn kun ili. Ĉiuj allogoj de 
l' infaneco kaj juneco pasis por li sen 
grandaj postesignoj; li sin donadis al la 
volupto, al la famamo, kaj, fine en la su- 

peraj klasoj al la liberaleco, sed nur ĝis 

certaj limoj, kiujn ĝuste montris al li lia 
sento. 

En la jurosciencejo estis faritaj de li 

agoj, kiuj antaŭe ŝajnis al li grandaj abo- 

menaĵoj kaj eĉ farante ilin, li sentis abo- 

menon kontraŭ si mem, sed poste, vidinte, 

ke tiaj agoj estis same farataj de l'altran- 

guloj kaj ne konsiderataj de ili, kiel та! 

bonajn li, kvankam neniam konfesante 

ilin bonaj, tute forgesis ilin, kaj sentis 

nenian ĉagrenon, rememorante pri ili. 

Fininte la lernejon de juroscienco kun 

la rango de l'deka klaso kaj ricevinte de 

l'patro monon por la ekipo, Ivano Iljiĉ 

mendis sian vestajon ĉe Ŝarmer, pendigis 

al siaj brelokoj medaleton kun la surskrjbo, 

respice finem (rigardu la finon.) 

adiaŭis la princon =) kaj la edukiston, tag- 

manĝis kun la kamaradoj ĉe Donon kaj 

kun la novaj modaj valizo, tolaĵo, vestajo, 

razilaro, tualetilaro kaj pledo, menditaj 

kaj aĉetitaj en la plej bonaj magazenoj, 

forveturis provincon, por servi ĉe gu. 

berniestro, kiel oficisto por specialaj ko. 

misioj: tiun oficon havigis al li la patro, 

En la provinco Ivano Iljiĉ tuj aranĝis 

por si la saman facilan kaj agrablan si- 

tuacion, kian li havis en la Jurosciencejo. 

Li servis, faris karieron, samtempe agrable 

kaj konvene sin amuzante, iatoje li ve- 

4 Princo Petro Oldenburg, patrono de la 

Juroscienca lernejo en St. Peterburgo, Rim. de 

la tradukinto. 
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turis pro komisio de J'estraro en la dis- 
riktom, sin tenis kun digneco rilate 

al superuloj same, kiel al subuloj, — 
plie, kun la precizeco kaj nekoruptebla 
honesteco, pro kiu li ne povis ne esti 
fiera, plenumis la donitajn al li komi- 
siojn, — prefere pri la aferoj de skis- 
muloj. 

En la oficaj aferoj li estis, spite sia 
juneco kaj gaja amuzemo, treege dis- 
kreta, oficiala kaj eĉ severa; sed en la 
societo li estis ofte flirtema, sprita 
kaj ĉiam bonanima, konvena kaj bon 
enfant (bona infano), tiel lin nomis 
iaj geestroj, kiuj lin rigardis kvazaŭ 
familianon. 

Okazis en la provinco intrigo “kun 
unu el la sinjorinoj, altrudinta sian amon al 
a dandema juristo, estis ankaŭ «amuzo 
kun modistino; estis drinkadoj kun venin- 
taj kampadjutantoj kaj vizitoj enmal 
proksiman straton post vespermanĝo; 
estis flatservemo al la ĉefo, eĉ al lia edzino; 
sed ĉio ĉi portis la stampon de tiel alta 
konveneco, ke oni ne povis ĝin nomi 
per mallaŭdaj vortoj: ĝi nur estis kon- 
forma al la franca diro: il faut que 
jeunesse se passe (estas necese, ke 
Juneco pasu). Ĉio fariĝadis puramane, 
en puraj ĉemizoj, kun francaj paroloj kaj, 
ĉefe, en la plej alta societo, sekve, kun 
aprobo de altrangaj homoj. 

Tiamaniere elservis Ivano Iljiĉ kvin 
jarojn, kaj venis ŝanĝo de ofico. Aperis 
novaj juĝaj institucioj; oni bezonis no- 
vajn homojn. 

Kaj Ivano Iljiĉ fariĝis tiu nova homo. 
Al Ivano Iljiĉ oni proponis la oficon 

de l'juĝa esploristo, kaj Ivano Iljiĉ ĝin ak- 
ceptis, malgraŭ ke tiu ofico troviĝis en alia 
gubernio, kaj li estis devigata forlasi la in- 
terrilatojn, jam ligitajn, kaj ekligi novajn. 
La amikoj akompanis lin vojagontan ; oni 
sin. fotografigis grupe, oni solene donacis 
al liarĝentan cigaredujon, kaj li forveturis la 
novan oficlokon. 

Kiel juĝa esploristo, Ivano Iljiĉ estis 
tiasama comme il faut'a, konveneca, 
scianta apartigi oficajn devojn de la vivo 
privata kaj imponanta al ĉiuj tiel same, 
kiel li faris, estante oficisto por specialaj 
komisioj. La servado mem de esploristo 
prezentadis por Ivano Iljiĉ multe pli da 
intereso kaj allogo, ol la antaŭa. Dum 

    

  

  

la antaŭa servado estis agrable liberpaŝe 
en la ŝarmera uniformo iri preter la tre- 
mantaj kaj atendantaj akcepton petantoj 
kaj oficaj personoj, enviantaj lin, rekte 
en la kabineton de ĉefo kaj sidiĝi kun 
cigaredo apud li por trinki teon, sed la 
homoj, senpere dependantaj de lia arbitro, 
estis malmultaj. Tiaj homoj estis sole 
distriktaj policestroj kaj skismuloj, kiam 
oni lin sendis kun komisioj: al li plaĉis 
ĝentile, preskaŭ kamarade, konduti kontraŭ 
taj dependaj de li homoj, li trovis ple- 
zuron sentigi, ke jen li, kiu povas dis- 
premi, traktas kun ili amike, simple. Si- 
milaj homoj tiutempe estis malmultaj. 
Nun, kiel juĝa esploristo, Ivano Iljiĉ 
sentadis, ke ĉiuj, senescepte — eĉ la plej 
eminentaj memkontentaj homoj, — estas 
en liaj manoj kaj li bezonas nur skribi 
kelkajn vortojn sur papero kun titolo, kaj 
tiun eminentan, memkontentan homon oni 
alkondukos al li, kiel akuzaton aŭ atest- 
anton, kaj se li ne bonvolos lin sidigi, — 
tiu homo starados antaŭ li kaj respondados 
liajn demandojn. Ivan Iljiĉ neniam trouzis 
tiun potencon, male, li penadis moderigi 
liajn elmontrojn, sed en la konscio de tia 
potenco kaj en la eblo ĝin malpliigi, kon- 
sistis por li la ĉefa interes kaj allogo de 
lia nova servado. En la servado mem, 
nome ĉe la juĝaj esploroj, Ivano Iljiĉ tre, 
rapide sin kutimigis al tia procedo, dank- 
al kiu li forigadis de si ĉiujn cirkonstan, 
cojn, ne koncernantajn la servadon, kaj 
vestis ĉiun la plej komplikan aferon per 
ia formo, en kiu la afero nur ekstera- 
maniere rebrilis sur la papero kaj lia per- 
sona opinio tute forestis, sed, ĉefe ĉeestis 
a tuta postulata formalaĵo. Tia agado 
estis nova. Kaj li fariĝis unu el la novaj 
homoj, praktike ellaborintaj la aplikon de 
”statutoj de l' jaro 1864-a. 

Veninte novan urbon por la ofico de 
juĝa esploristo, Ivano Iljiĉ faris novajn 
konatiĝojn, interrilatojn, li ekprenis iom 
alian sintenadon kaj kondutmanieron. Li 
sin lenis en ia dignoplena apartiĝo de 

' gubernia estraro, — elektis plej bonan 

  

rondon el la juĝaj oficistoj kaj riĉaj no- 
beloj, loĝantaj en la urbo, kaj sin montris 
iomete malkontenta de la registaro, kaj 
prenis la tonon d modere liberala kaj 
civilizita regnano. Samtempe, tute ne 
ŝanĝinte la elegantecon de sia tualeto, 
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Ivano Iljiĉ en sia nova olico ĉesis ĉirkaŭ- 

razi la: mentonon kaj lasis sian barbon 

kreski, kie ĝi volas. 
La vivado de Ivano Iljiĉ en la nova 

urbo aranĝiĝis tre agrable: la societo, 

frondanta kontraŭ la guberniestro, estis 

interkonsenta kaj bona; la salajro estis 

granda, ankaŭ ne malgrandan agrablon 

al la vivo aldonis tiam la visto, kiun 

ekludis Ivano lljiĉ; li havis kapablon ludi 

kartojn gaje, rapide kaj tre subtile kom- 

binante — tial entute li estis ĉiam kun 

ajno. 
Post du jaroj da servado en la nova 

urbo, Ivano Iljiĉ renkontis sian estontan 

edzinon. Praskovio Feodorovna Mihel 

estis la plej alloga, sprita, ĉarma fraŭlino 

el la societo, kie rondumis Ivano lijiĉ. 

Inter aliaj amuzoj kaj distroj post la la- 

boroj de esploristo, Ivano INiĉ ekligis 

petolajn flirtajn rilatojn kun Praskovio 

Fedorovna. 
Ivano Iiĉ, estante oficisto por specia- 

laj komisioj, dancis simple pro plezuro; 

sed kiel juĝa esploristo, li dancis jam nur 

pro escepto. Li dancis jam kun speciala 

senco, kvazaŭ por diri: kvankam mi ser- 

vas ĉe novaj institucioj kaj atingis jam 

la kvinan klason, — tamen okaze mi po- 

vas pruvi, ke mi dancas pli bone, ol la 

  

aliaj. Tiel iafoje, je fino de balo, li dan- 

cis kun Paraskovio Feodorovna kaj, pre- 

cipe per tiuj dancoj li venkis ŝin. Si 
ne havis klaran 

sed kiam la fraŭ- 
ekamis lin. Ivano 1 

nepran intencon edziĝi, 

  

ino estis lin ekaminta- l konsideris 

pri tio. „Efektive, kial ne edziĝi?“ lidi- 

ris al si mem. 
Paraskovio Feodorovna estis fraŭlino 

ne malbeleta; de bona nobela familio, 

ŝi posedis kapitaleton. Ivano Iljiĉ povis 

aspiri pli belan partion, sed tiu ĉi estis 

tamen bona. Ivano Iljiĉ havis sian salaj- 

ron, li esperis, ke ŝi alportos samvaloran 

renton. Bona parencaro; ŝi estas aminda, 

beleta kaj tute konvena virino. Рим, Бе 

Ivano Iljiĉ edziĝis, ĉar li ekamis 

fianĉinon kaj trovis em ŝi simpation al 

siaj vivrigardoj — estus tiel same mal- 

juste, kiel diri ke li edziĝis tial, ke liaj 

samsocietanoj aprobis. tiun partion. Ivano 

Iljiĉ edziĝis pro ambaŭ konsideroj: li 

faris agrablon al si mem, akirante tian 

edzinon, kaj samtempe faris tion, kion la 

RUGA SXPBEO 

sian ' 

  

altranguloj opiniis plej grandaj 
binda. 

Kaj Ivano Iljiĉ edziĝis. 
La edziĝa procedo mem kaj la unua 

tempo de la geedza vivo, kun la edzecaj 

karesoj, nova meblaro, nova vazaro, nova 

tolaĵo, ĝis la gravedo de la edzino, pasis 

tre bone, tiel ke Ivano Iljiĉ jam komen- 

cis kredi, ke la edziĝo ne nur ne mal- 

helpos la vivon esti facila, agrabla, gaja, 

ĉiam konvena kaj aprobata de la societo — 

kun tiaj ecoj Ivano Iljiĉ prezentis la vivon 

apro- 

ĝenerale, — sed ĉion ĉi еб pliobligos. 

Ŝed jam dum la unuaj monatoj de la gra- 

vedado, — aperis io tiel nova, neatendita, 

malagrabla, peniga kaj malkonvena, de 

kio li tute ne povis sin liberigi. 

La edzino tute senmotive, kiel ŝajnis 

al Ivano Iljiĉ, — de gaite de coeur 

(por sin amuzi), kiel li diris al si, komen- 

cis rompi la ĉarmon kaj la konvene- 

con de vivo: senkaŭze ŝi lin ĵaluzis, pos- 

tulis de li, ko li ŝin amilirtu, atakis lin 

pro ĉio kaj diris al li malagrablaĵojn kaj 

malĝentilaĵojn. 

En la komenco Ivano Iljiĉ esperis eviti 

la malagrablecon de tiu situacio per la 

sama facilanima kaj konvena rilato al la 

vivo, kiu estis savanta lin antaŭe, li pro- 

vis ignori la humoron de la edzino, 

daŭrigis vivi facile kaj agrable, kiel an- 

taŭe: invitis al si amikojn por kartludado ; 

li provis mem vizii la klubon aŭ amikojn. 

Sed foje la edzino kun tia energio ko- 

mencis lin insuli per maldelikataj vortoj 

kaj tiel obstine insultis lin ĉiufoje, kiam 

li “ne estis plenumanta ŝiajn postulojn, 

videble, firme decidinte ne ĉesi ĝis kiam 

li cedos, t. e. restados hejme kaj enua- 

dos tiel same,” kiel ŝi, ke Ivano Iljiĉ ek- 

sentis teruron. Li komprenis ke la geedza 

vivo, almenaŭ, kun lia edzino, ne ĉiam 

favorigas la agrablaĵojn kaj la konvenecon 

de la vivo, sed, male,olte ilin rompas, 

kaj tial estas necese sin antaŭgardi de 

tiaj rompoj. Kaj Ivano Iljiĉ komencis 

serĉi rimedojn por tio. Sole la ofica ser- 

vado imponisal Paraskovio Feodorovna, 

tial Ivano Iliĉ, per la plenumo de sia 

ofico kaj per la devoj kiujn ĝi postulis, 

komencis batali kun la edzino, apartigante 

sian sendependan mondon. 
Kun la naskiĝo de la infano, provoj 

de l' nutrado kaj diversaj malsukcesoj en 
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tio, kun la malsanoj, realaj kaj imagaj de 
la infano kaj de la patrino, je kiaj estis 
postulata lia partopreno, sed kiujn li tute 
ne povis kompreni, la bezono de Ivano 
Iljiĉ aranĝi por si la vivon eksterfamilian 
fariĝis ankoraŭ pli urĝa. 

Ju pli la edzino sin montradis incitebla 
kaj postulema, des pli kaj pli Ivano Iljiĉ 
transportadis la pezocentron de sia vivo 
en la servadon. Li ekŝatis pli la servadon 
kaj fariĝis pli ambiciema, ol li estis an- 
taŭe. 

Tre baldaŭ, travivinte nur unu jaron 
post la edziĝo, Ivano Iljiĉ komprenis, 
ke la geedza vivo, prezentante iajn opor- 
tunaĵojn por la ekzistado, en la realeco 
estas tre komplika kaj malagrabla afero, 
rilate al kiu, por plenami sian devon, t.e. 

havi konvenan aprobatan de la societo 
vivmanieron, estas necese ellabori difi- 
nitan rilaton, simile al tio kiel li agis kon- 
cerne la servadon. 

Kaj tian rilaton al la geedza vivado 
ellaboris por si Ivano Iliĉ. Li postu- 
lis de l' familia vivo nur la komfortaĵojn 
de l' hejma tagmanĝo, mastrino, lito, 
kiujn ĝi povis doni al li, kaj ĉefe, la ek- 
sterforman konvenecor, difinatan de l- 
monduma opinio. En la cetero li serĉis 
gajan agrablecon kaj, trovante ĝin estis tre 
danka. Sed se li renkontis kontraŭstaron 
kaj grumblemon, li tuj foriris en sian 
apartan, aranĝitan de li, mondon de serv- 
ado, kaj trovis en ĝi sian kontentigon. 

Ivano Iljiĉ estis ŝatata, kiel fervora ofi- 
cisto kaj posttri jaroj li estis jam vicproku- 
roro. Novaj devoj, ilia graveco, la eblo 
kulpigi antaŭ la juĝo kaj meti kiun ajn 
en malliberejon, la publikeco de l'parola- 
doj, la sukceso, kiun havis en tiu afero 
Ivano Iljiĉ, — ĉio ĉi ankoraŭ pli altiradis 
lin al la servado. 

Naskiĝis infanoj. La edzino fariĝis 
ĉiam pli grumblema kaj kolerema, sed 
rilatoj al la hejma vivado; ellaboritaj de 
Ivano Iliiĉ, igis lin preskaŭ neatakebla por 
ŝia riproĉado. 

Post sep jaroj da servado en unu urbo, 
Ivano Iljiĉ estis translokita, kiel prokuroro, 
en alian gubernion. lli trans:oĝiĝis; 

al la edzino ne 
La salajro, 

antaŭe, sed 
mortis du 

la mono ne sufiĉis kaj 
plaĉis la loko, kien ili venis. 
vere, estis pli = Ч 

estis pli 
granda, ol 

la vivado kara; 
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infanoj, kaj tial la familia vivo fariĝis 
рог Ivano Iljiĉ ankoraŭ pli malagrabla. 

Pri ĉiuj okazintaj malfeliĉoj en la nova 
loko de loĝado Praskovio Fedorovna kulp- 
igis la edzon. La ĉefaj temoj de la geedza 
interparolado, — precipe la edukado de 
Vinfanoj, — kondukis al la demandoj, 
memorigantaj malpacojn, kaj ĉiuminute 
novaj malpacoj estis ekflamiĝontaj. Nur 
la maloftaj periodoj de l'enamiĝo, iafoje 
kunligis la geedzojn, sed tio daŭris ne- 
longe. Gi estis la insuletoj, ĉe kiuj ili 
albordiĝadis por kelka tempo, sed poste 
denove ekvagadis en la maron de mas- 
kita malamikeco: ili sentis sin fremdaj 
unu por la alia. Tia fremdeco povus 
ĉagreni Ivanon lIljiĉon, se li opinius, ke 
tiel ne devas esti, sed nun li konsideris 
tiun situacion ne nur, kiel normalan, sed 
kiel celon de sia agado en la familio. 
Lia celado konsistis en tio, ke li pli kaj 
pli sim liberigu de tiuj malagrablaĵoj, igu 
ilin sendanĝeraj kaj konvenaj; li ĝin 
atingis, pasigante ĉiam malpli kaj malpli 
da tempo kun la familio, kaj kiam li 
estis devigata ĝin fari, li penadis garantii 
sian situacion per la ĉeesto de Ifremdaj 
personoj. La ĉefaĵo estis, ke Ivano Iljiĉ 
havis la servadon. En la servada mondo 
koncentriĝis por li la tuta intereso de 
vivo. Kaj tiu intereso plenigis lian ani- 
mon. La konscio de sia potenco, de la eblo 
pereigi kiun ajn homon laŭplaĉe, la im- 
poneco eĉ eksteraĵa ĉe lia eniro en la 
juĝejon kaj la renkontoj kun la subuloj, 
sed, ĉefe, la sentata de li majstreco de 
lia aferkondukado, — ĉio ĉi lin ĝojadis 
kaj kune kun la kolegaj interparoladoj, 
tagmanĝoj kaj la visto plenigadis sian vivon. 
Entute, la vivo de Ivano Iljiĉ pasadis tiel, 
kiel, las lia opinio, gi devis pasadi: ag- 
rable kaj konvene. 

„Tiel travivis li ankoraŭ sep jarojn. 
La plej aĝa filino estis jam 16 jara, anko- 
raŭ unu infano mortis, kaj restis knabo 
gimnaziano, objekto de malpaco. Ivano 
Iljiĉ deziris sendi lin lernejon de ]аго- 
scienco, sed Paraskovio Fedorovna pro 
la kontraŭstaro, metis lin en gimnazion. 
La filino lernis hejme kaj kreskis bone, 
la knabo ankaŭ lernis ne malbone. 

El la rusa lingvo tradukis. 
Fr-ino A. ŜARAPOV 

(daŭrigota) 
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FAJREROJ. 
Atingita Сео. 

Fantazio. 

Mi nun ne estas sola. Mi scias, ke en ĉiu 

Angulo de terglobo amika batas kor'; 

Malamas kaj batalas en mondo jam neniu, 

Sed ĉiuj partoprenas komuna en labor'. 

ee Е 

Sed ĉiuj estas fratoj. Sur lingva fun- 
damento — 

Profetis nia Majstro, ke venos tiu temp'-— 

Popoloj unuiĝis kaj pace, en konsento, 

Laboras por feliĉa, proksima por printemp. 

Ekvidis homoj lumon. En mondo regas 
vero. 

Malĝojoj kaj mizeroj foriris sen reven', 

Kaj ĉie estas ĝojo . .. Kaj ĉiu estas ero 

De unu familio: fariĝis ter' — Eden'. 

i 

Malamas kaj batalas en mon do jam neniu, 
Sed ĉiuj partoprenas komuna en labor”. 
Mi nun ne estas sola. Mi scias, ke en ĉiu 
Angulo de terglobo amika batas ког"... 

GEORGO DEŜKIN. 

SR 

  

  

Siluetoj. 
Poezio en Prozo de N. Ceĥanoviĉ. 

La luno flosis super la rokformaj ne- 
buloj. Mi fikse rigardis iliajn strangajn 
konturojn, kiuj ĉiumomente ŝanĝadis siajn 
siluetojn. Jen el la tuta amaso apartiĝis 
stranga longa nubeto. Tio estis virino en 
fumsimila robo; mi vidis Ŝian senzorge 
fleksitan korpon, min frapis la beleco de 
Ŝia profilo kaj klasika gracio de la eten- 
ditaj brakoj. Pasis minuto — la virino 
foriĝis kaj antataŭ Ŝi aperis iu moustro 
poste videbliĝis io tute jam nedifineble, 
sin klinis al okcidento, renkontis la ĝibon 
de la granda nubago kaj kuniĝis kun ĝi. 

Mi revenis en miaj pensoj al ŝi.... 

Hieraŭ la delikataj tremantaj brakoj 
ĉirkaŭprenis mian kolon, dum la mirinde 
bela rigardo brilis per ama feliĉo, kaj 
hodiaŭ hodiaŭ la rigardo estingis, 
ĝi ne brilas plu, kvazaŭ vitro de longe 
Jam ne viŝita kaj ĉiuj gestoj kaj la tuta 
gracio de minuta ekspresio cedis al severa 
kaj malafabla mieno de prozo. Hodiaŭ 
ŝi estis malbela: ne, ŝi estis ja bela, sed 
ŝia hodia beleco mem estas malbela. La 
fantomo de l' virino fariĝis monstro, sed 
ĝi povas refoje ŝanĝi siajn konturojn kaj 
fariĝi ĉarmania silueto. 

—Dora,—mi diris mallaŭte, malfermante 

la pordon de la balkono. Ŝi rapide aperis 
al mia voko. Pala luna radio falis sur ŝian 
belan vizaĝon, mi atentis sian rigardon 
kaj kun ravo komprenis, ke la antaŭa 
kaprico jam pasis, la suno de feliĉo ree 
ektlagris kaj lumigas nian komunan vi- 
von — kvankam estis pala lunluma nokto. 

Esperantigis V. ŜMU RLO. 

  

RIDFAKO, 
La fiakristo en la rolo de Ŝerloko Holmes. 

Sir Konandojl, kreinto de la fama Ŝerloko Holmes, havis antaŭ nelonge en Parizo 

jenan aventuron: 
Sur la perono de la sudfervoja stacidomo li dungas fiakron alveninte al sia 

hotelo pagas al la veturigisto. 
— Dankon, sinjoro, Konandojl, diris Ja lasta. 
— Kiel, vi konas mian nomon?! demandis la surprizita verkisto. 
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La veturigisto respondis: 

  

— Mi legis en ĵurnaloj, ke vi venos el Nico; mi atente observis vin en la staci- 
domo; viaj haroj ŝajnis al mi tonditaj de sudlanda frizisto; la koton, kiu estas sur via 
botoj, oni ne trovas sur la kajo de nia Lyona stacidomo. 

La fama verkisto, mirigita trovi specon de Ŝerloko Holmes sur la seĝo de fiakri- 
sto kun vipo en la mano, gratulas la sagacan veturigiston Ŝ£ demandas, ĉu li ne 
vidis alian signon de legitimeco. 

—Certe, mi vidis ankaŭ tiun, diris la ŝercema fiakristo: mi legis vian nomon, kiu 
estas signita grandlitere sur via kofro. 

(€l Lingvo Internacia). 
  

Kroniko. 

Jia удздительно npocumo beb группы, равно 
Какъ и отдёльныхь лиць присылать mamo aky- 
ратно Къ 75-ому числу каждаго изсяца Крат я 
свз0фщя и отчеты о ихъ Oŝamenonocmu и успё- 
хахъ Эсперанто bo ux eopod5 uzu paion8. 

Mi ire petas ĉiujn grupojn izolitajn samide- 
anojn, ke ili sendu al ni, kiel eble plej akurate, ne 
pli malfrue ol la 28-an de ĉiu monato, mallongajn 
raporlojn pri ilia agago a pri la progresoj de 
Esperanto en ilia urbo aŭ regiono. 

“Riga. Dimanĉon la 27 de februaro m. s. ĉe 
privataj kursoj de komerco kaj komunaj sciensoj 
de Olŝevski, Romanovstrasse 47, nia samideano 
J. Elert, legis raporton pri la historio de in- 
ternacia lingvo kaj pri la disvastigo de Espe- 
ranto. Post la raporto estis kom: ncita kurso 
de nia lingvo kun dek lernan'oj. 

Dresden. Por bonfaraj celoj estis aranĝita 
kspozico de pupoj, kiun partoprenis la societo 

„Esperanto“. Per afabla kunlaboro de lokaj 
membroj kun s-ino Marie Hankel kiel ĉef- 
gvidanto £ kun helpo de fremlandaj samideano- 
oni aranĝis du grupojn. La unua, el 30 pupoj 
en diversnaciaj vestoj, prezentis grupon de fremj 
landaj esperantistoj. La dua grupo montris 
esperantistan lernejon. Ne mankis certe pupoj el 
Rusujo, Japanujo k.t. p. La mono gajnita estas 
dedicita por infana malsanulejo en Dreden. 

Ковно. При Ковенскомъ Обществв Эсне- 
рантистовъ открыты два курса языка Эсне- 
ран:о. Одинъ для членов Общества, а дру- 
гой для представителей Краснаго Креста. Оба 
курса ведетъ нашь неутомимый сотрудникъ 
В. Девятнинъ. 2: января въ здани го- 
родской ратуши состоялся концертъ-балъ 
мфстнаго Общества эсперантистовь. Заяъ 
былъ красиво декорированъ зеленью и зеле- 
ными флагами. Среди почезныхъ гостей при- 
сутствовалъ губернаторъ. Предсъдателемъ Об- 
щества была произчесена рёчь „О значент 
международпаго языка для искусства“. Начавъ 
съ истор нашего движен!я, ораторъ изобра- 
зилъ яркую картину современнаго положеня 

вопроса и указалъ на то несомнфнное благо- 
творное втяше которое можетъ оказать и 

уже началъ оказывать Эсперанто на развите 

современнато искусства. Затфмъ была поста- 
злена сцена изъ поэмы „Полтава“ въ пере- 
вод В. Девятнина. Роль Мари взяла на себя 

Хроника. 

  

т-жа И., въ то время какъ Мазепу изобразиль 
г-нъ Р, Далбе слфдовали „Vesaĵoj en Prozo“ 
»„Стихотвореня“ Тургенева; „Ho mia Kor;“ 0 
мое сердце; „Капо 4е ГСспо“ Лебединая 
пень и др. и наконець В. Девятнинъ декла- 
мировалъ отрывки своей новой поэмы „La 
раг4опиа ВаБЙопо“, Прощенный Вавилонъ. 

Дербентъ. 2 января на балу Обществен- 
наго Собрашя г-жа Чижевская явилась въ кос- 
тюмЪ, изображавшемъь воплощеную идею Эс- 
перанто, съ зеленымъ знаменемъ въ рукахъ. 
Костюмъ имль колосальный успЪхЪ. и г-жа 
Чижевская получила первую премю. 

Курскъ. Эсперанто въ этомъ городф быс- 
тро распространяется и дБло крфпнеть. Число 
посфщающихъ курсы языка Эсперанто было 
въ прошломъ году до 70. Интересно отмтить 
фактъ, что H MbCTrHCE купечество начинаеть 

сознавать пользу международнаго языка и 
обращаться кь содфИистню его для своихъ 
цзлей: 6о бремя послёдней ярмарки изстнымъ 
делегатомъ ИУ. Е. М. дыли оказаны услуги по 
Коммерческой части въ 22 случаяхъ. 

Poltava. Dank al klopodoj de s-ro E. Pa- 
padalka en Poltava estas fondita grupo kun 30 
membroj, kies prezidanto estis elektita E. 
Padalka. 

Л. frdrievski, Del. U. €. Ri. 

Запорожье-Каменское, Екатириносл. губ. 
Въ народномъ дом былъ данъ спектакль на 
язык Эсперанто „Ата ВШею“, Любовная За- 
писка. Спектакль имблъ полный усиЪхъ. 

Ковно. 3 января состоялось публичное за- 
софдане мЪстнаво общества эсперантистовъ. 
Перелъ засфдавемъ была организована вы- 
ставка произведен! эсперантизма — книги, га- 
зеты, журналы. Засфдан!е было открыто го- 
родскимъ головою, А. Бжозовскимъ со0сто- 
AMAMB цфИиствительнымъ членомъ общества. 
Была почтена вставанемъ память Л. Толето- 
тои А. Кетрица, бывшаго члена-корресподента 
Ковенскаго Общества эсперантистовъ. SATBME 
предевдателемъ общества А. Недошиви- 
нымъ быль прочитанъ интересвый докладъ 
на тему: „Для кого необходимъ языкъ Эспе- 
ранто“. А. Домбровск!й, профессоръ и 
пасторъ,одинъ изъ старЪйшихЪ эсперантистовъ, 
авторъ нЪсколькихъ эсперантскихь квигъ (по 
математики, этик и богослов1ю), разъяснилъь 
значен!е международнаго языка съ точки 3p5- 
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ня науки и филоло1и. T-NnpMBaBOB'D под- 
робно охарактеризоваль духовный обликъ 
Кетрица и  привель выдержки изъ его 
дневника  показываюпия, что покойный 
былъ вомпетентнымъ  знатокомъ теоло- 
ги, философ и филологи. Затфмъ было 
прочитано стихотвореше Хомякова и его 
переводъ Девятнииа, иавЪфстваго поэта и 
переводчика на Эсперанто многихъ стихотво- 
рей и поэмъ, какъ напр. „Демона“, „Руслана 
и Людмилы“, Басенъ Крылова и пр. Общество 
имЪетъ даже фонографъ съ записью лекламащй 
на языкф Эсперанто за заграничнхъ друзей: гг. 
Т. Каръ, К. Бурлэ. Г. Копп, В. Мана, Л. Фрю- 
иктье и др. Вообще Ковенское, имъющее въ 
настоящее время свыше 150 членовъ и не столько 
по своей численности, какъ по подбору и дЪя- 
тельность своихъ членовъ, является, послЪ 
Московскаго, однимъ изъ самыхъ дЪятельныхъ 
въ Pocciun. При содфйслви общества при 
книжномъ магазинЪ Завадекаго открыть складъ 
эспераптской литературы. 

Харьковь. 12 декабря въ помъщеши ‚О-ва 
трудящихся женщин т,“ состоялось первое оффи- 
альное собрав!е мЪетнаго общества эсперан- 
тистовъ, на которомъ присуствовало болЪфе 50 
человЪкъ. Присуствующ!е были ир!ятно уди- 
влины выставкою придметовт, эсперантизма 
устроенною съ большамъ умфшемъ и вкусомъ 
мВетными снлами при участи г. Замятни. 
паи д-ра О стовекаго изъ Ялты; послЪд- 
в единогласно былъ избранъ предсфдателемъ 
собраня и по прочтени утвержденнаго устава 
общества, сдЪлалъ докладъ о языкЪ Эсперанто 
и его значени и пользЪ. Въ яркихъ краскахъ 
изобразилъ онъ свои личныя вифчатльня пре- 
бываня заграницей, которое только при помощи 
языка Эсперанто не только стало для него 
доступно но принесло ему истинное наслаждене. 
Это тотъ самый д-ръ Острове который въ 
1905 г.на Г конгресеЪ эспбрантистовъ CKABAND; 

„Родина моя — Росйя и кромЪ русскаго 
языка, я никакимъ другимъ не владЪю. 

„НЪсколько лЪтъ тому назадъ миф случилось 
выфхать изъ моего отечества. На чужбинЪ я 
не понималъ ни слова, и меня никто пе понималъ. 
Я быль положительно, какъ нЪмой. Путеше- 
ств1е мое, сопряженное съ значительным и рас- 
ходами, вмЪето удовольствя, принесло MAB 
одни огорченя и непрятности. Пруятныя же, 
влечатльн1я, испитываемыя путешественииками, 
не достались на мою долю. Съ печалью вер- 
нулся я домой, сознавая, что заграницы моего 
отечества навсегда закрыты для мепя. 

„Къ счастью я случайно услышалъ въ 1892 г. 
объ Эсперанто. Въ началЪ я довольно скенти- 
чески отнесся къ этому явлезю, но все же 
взялъ книжку и какъ бы шутя, изучиль языдь 
65 2 недёли, послЪ чего сталъ переписываться 
съ инострандами, ВскорЪ число разноязычныхь 
монхЪ корресподентовъ достнгло 17, среди ко- 
торыхъ быль и арабъ (нЪ® Гануна). Въ 1895 г 
я воспользовалея случаемъ и пригласил къ 

  

  

себЪ двухь шведекихъ эеперантистовъ! студен- 
товъ В. Лангль и Э. Этцель, которые провели 
У меня въ домЪ три недЪли. 

в 

  

SFEBO Ne 
    

„За это время яодончательно удёдился, что 
З. пригодень для устныхъ и писменныхь сноше- 
м такъ же, Какь и вся другой языйъ. Я убЪ- 
дился, что 9. предетавляетъ для человЪ чества 
настоящее сокровище, и я смфло пустилея въ 
дорогу ча чужбину. Теперь. благодаря 9. я 
всюду встрЪчалъь въ ВЪнЪ, Франкфурт®, Брюс- 
сел, ЛондонЪ и др. городахъ товарищей по 
языку, гостепр1имно открывавшихъ мн двери 
и вступавшихъ со мною въ бесфды такъ. какъ 
будто они говорили CO MHO MA MOCMB языкЪ. 

„Въ данный моментъ я чувствую особенную 
радость, что могу въ Булони совершенно CBO- 
бодно обмфниваться мыслями съ предетавите- 
лями столь многихъ нац. ИзвЪетно что при- 
рода мать дала людямъ нять органовъ чувствъ. 
Но мнЪ теперъ кажется, что я не преувеличи- 
ваю если скажу, что, благодаря Эсперанто, я 
прюбрфлъ какъ-бы новое шестое чувство“. 

Одесса. 26 декабря въ ауденцт-залЪ тех- 
ничесчаго О-ва происходило засЪдан!е. Собра- 
лось 56 человфкъ. ПредсЪфдательствоваль г. 
Дитрихеонт, г. Крайц ъ прочелъ докладъ 
0 ладачалт, межлународнаво языка и Эсперапто 
въ частности. Указавъ на необходимость воз- 
можноёть и желательность введен!я искуствен- 
наго нейтральнаго явыка докладчикъ перешелъ 
къ Эсперанто. объяснивъ его сущность и указавъ 
T5 п шинципы, на которыхъ онъ созданъ. 
Затъмъ г. Фоменко сдЪлалъ кратёйЙ докладъ 
объ У. Е. А. освЪтивъ ея принципы и пользу 
этой чисто практической ассощацщ!и. 

  

BIBLIOGRAFIO. 

“Rusa Biblioteko, M 2. Durakontoj de A. 
Ĉeĥov. Tradukis B Kotzin. Moskva librejo 
„Esperanto“. Tverskaja 26, Moskvo. 

Ni tutkore rekomendas al nia samideanaro 
tiun vere interesan libron de la „Rusa bis 
blioteko“, kiu enhavas du rakontojn de nia 
geniulo-verkisto A. Ĉenov, nome: „Veto“ ka 
„Ŝi volas dormi“. Pri la alta arta valoro, de lj 
verko sufiĉe garantias la nomo de A. Ĉeĥov, 
do ni ne parolos pri ĝi. La esperanta traduko, 
farita de B. Kotzin, estas tre bona kaj meritas 
ĉian laŭdon. Е: 

“ Praktisches Esperanto-Lehrbuch. Elementar- 
Lehrgang und Uebungŝbuch. fir Schule und 
Selbstunterricht nach der Ansehauungsmethode 
(10 Abbildungen) von Prof, M. Becker, Prof., 
E.Grosjean-Maupin,Rudolf Sprotte 
Esperanto-Verlag Moller u. Borel, Berlin SW. 68. 

La citata lernolibro plene meritas la titolon 
„praktika“, ĉar ĝi estas aranĝita tiamaniere, ke 
la lernanto iom post iom konatiĝas kun la lingvo 
per ekzemploj, ne per seka teoria materialo, 
kiel tion ni vidas ĉe multaj aliaj lernolibroj. La 
materialo por la lernado estas dividita en 40 le- 
cionoj, kiuj konsistas el: 1. Bonstila, facile kom- 
prenebla teksto, kiun sekvas demandoj, koncer- 
nantaj la tekston. 2. Praktika leciono, klariganta 
la gramatikajn regulojn kaj vortfaradon. 3. Ek- 
zercoj por aplikado de la donitaj reguloj. 4. Aro 
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da ofte uzataj frazoj kaj 3. Esperanto- Germana 
kaj Germana-Esperanta vortaroj. Ĉio estas tiel 
simpla, korekta, facile komprenebla, ke la libro 
taŭgas ne nur por la studado de la lingvo en 
kursoj, sub gvido de instruisto, sed ankaŭ por 
memlernado. La aŭtoroj estas fame konataj es- 
perantistoj kaj apartenas al malsamaj nacioj, kio 
garantias la korektecon kaj internaciecon de la 
stilo. La libron ornamas ro bone elektitaj, kaj 
precipe taŭgaj por la infanoj, lernantaj nian ling- 
von ilustr acioj. 

Ni varme rekomendas ĉi tiun lernolibron al 
niaj germanaj amikoj, dezirantaj studi nian lin- 
gvon, kaj ankaŭ al la instruantoj de Esperanto 

Ni esperu, ke baldaŭ aperos tradukoj de tiu 
laŭdinda lernolibro ankaŭ en aliaj lingvoj. 

J. Elert. 
X Prof. P. Christaller, Die Verbreitung der 

Esperantosprache. Flugschriften Ne 1 und 2. 
Eldono de Esperanto - Propaganda - Instituto. 
Leipzig. 

La folieto tre zorge prilaborita de nia emi- 
nenta amiko de Esperanto prezentas malgran- 
dan majstroverkon, kiu en konciza, sed rigore 
konvinkanta maniero, per ciferoj kaj aliaj pru- 
voj, montras kiom la lingvo Esperanto estas 
jam multe konata kaj aprobata en ĉiuj partoj 
de l!globo, en ĉiuj fakoj de l'homa scio. Ĝi 
estas vera trezoro tradukinda ĉiulingven por 
plej efike forigi la nesufiĉan konon de la publiko 
pri tiu gravega demando! 

Prof. P. Christaller. Propraj nomoj en Es- 
peranto. 10-spesdeka Biblioteko de Esperanto- 
Propaganda-lInstituton-Leipzig. 

En tiu-ĉi verko la aŭtoro lumigas tre intere- 
san kaj malfacilan, ne ankoraŭ plene solvitan 
en nia lingvo, demandon pri la ortografio de 
propraj nomoj. Prof. P. Christaller, traktante la 
demandon kun la sperto k senpartieco de plej 
subtila eksperto, verŝas multe da lumo en tiun 
regionon de nia lingvo. Interalie li atentigas, 
kiom ne pravaj estas niaj francaj amikoj, kiuj 
penas foriri el mia lingvo la literon „u“, nur 
ĉar la sono de ĝi prezentata ne ekzistas en la 
franca. En kelkaj novlatinaj lingvoj ankaŭ 
kiom eraras la „fetiŝistoj“, kiuj traktas la nomon, 
nur kiel grafikan simbolon, kvazaŭ netuŝeblan 
fetiŝon, antaŭ kiu ili restas surdaj kaj mutaj, 
ĝin kopiante laŭ la nacia ortogralio, eĉ ne pe- 
nante reprezenti ĝin per sonoj de lesperanta 
aliabeto, kio vere estas domaĝe, ĉar tio mala- 
kordas la principojn de Portografio de nia esence 
fonetika lingvo, W. Ŝmurlo. 

La verkoj ricevitaj en unu ekzemplero. 

A. Rivier. En Rusujo per Esperanto. Li- 
brejo „Esperanto“. Tverskaja 26, Moskvo, тотг. 

E. Radvan Rypinski. Paŝa. Rakonto el rusa 
vivo. Lima, 1907. 

Antverpeno 4 la Sepa Universala Kongreso 
de Esperanto. Eldono de „Anvers Reclame“ & 
de-la Sepo por la Sepa, 1911: 

Esperantista Uvidlibro en Rouen. Eldono de 
„Normanda Stelo“. Rouen, 19Ii. 

S-ino Diou-Troillon. Kelkaj Vortoj pri Teo- 
sofio. Edovo de Teosofia Esperanta Ligo. Paris, 
1911. 

        

Internacia Ekspozicio por Vojaĝo £ Turismo. 
Berlin, igrr. Taglibro de IBarono Hans von 
Grotewill. Laŭ la germana teksto de Fedor 
Freund esperantlingve prilaboris Arnoldo Beh- 
rendt. 

Por ni esperantistoj tiu ekpozicio estas tiom 
pli grava, ke la lingvo Esperanto en ĝi estas 
oficiale reprezentata. La libreo estas havebla 
ĉe la Esperanto-Komisio por la IL. E: p. T. 
Eerlin SW. 68. Lindenstrasse 18/19 kontraŭ 35 
Pf. en germanaj poŝtmarkoj aŭ du respondku- 
ponoj. 

  

NOVAJ ĴURNALOJ. 
“Post la apero de la unua kajero de „Riga 
Stelo“ iuj esperantaj gazetoj ŝanĝis sian aspek- 
ton, потоп К. t. p, ankaŭ multaj novaj aperis. 
Ni citu kelkajn. 

La Deksepa, bulletin mensuel esperantiste de 
la Lection du XVIle Arr-t du Groupe Esperan- 
tiste de Paris; senpaga por membroj; abono: r fr. 
pojare. 

La Marto, monata esperanta, ilustrita familia 
gazeto; jara abono; 2,50 Sm. Redaktejo; Graz. l, 
Burgring 12 II. S-ro Jozef Morawetz. 

Malgranda Revuo, Esperanta monata literatu- 
ra Propaganda revuo. Ŭficiala organo de la 
Esperantista grupo Ilernani Mendes. Redaktejo 
Z. Joze dos Ĉampos-Ŝtato S. Paŭlo. Brazilando, 
Abonprezo 2 Sm. por Brazilio, 3 Sm. por eks- 
terlando. 

Esperanto-Folket, (Esperanto popolo), pro- 
paganda gazeto, redaktata precipe en la lingvo 
sveda. Redaktoro, G. HI. Backman, Helsingborg, 
Swedujo. Jara abono, Ŝm. 1,50. | 

„Gazeto Hispana“, I oficiala organo de His- 
pana societo por propagando de Esperanto. 
Abonprezo, 1,20 sm. jare. Sidejo de la Admini- 
stracio, N. Torrero, 10, San Fernando (Cadiz), 
Hispanujo. ; 

„Helpa Lingvo“ (Lengua Auxiliar) organo 
por la propagando de la internacia lingvo „Es- 
peranto“ en Argentina Respubliko, Jarabono 
— sm. l. Adreso, „Helpa Lingvo“, Colon 88. 
Cordoba, Argentina Respubliko, Ameriko 

„Germana Katoliko“, organo oficiala de la 
tutmonda E a unuiĝo esperantista por Ger- 
manujo, jara abonprezo, por unuiĝanoj — neni 
alie Sm. 1,500. Adreso, Richari а 
burgo. 

„Hungaro Studento“ instrua organo, jarabo- 
no, 0,750 Sm. Redakteio, а У ты utca 8 sz. ; 
j „La Verda Standardo“, esperanta internacia 
jurnalo, oficiala organo de la internacia „La 
Verda Standardo“ « de la „Aoranoj“, jarabono 
Эт. 2,140. Redakcio k administracio, Budapest 
IX ker., Uell iut 39 sz: р 

„Dana Esperantisto“. Abonprezo, 3-Kr. Ad- 
reso, Esperanto-Oficejo, 35 Bredgade, Kopenha- 
gen. 

La Vagabundo. Oficiala organo de la E. V. 
K. Jara abono 1,20 Sm. о Tar 
bourne gardens, Have sussex. Anglujo. 
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Fervoja Esperantisto, dumonata 
gano de Internacia Asocio de la Esperantistaj 
Fervojistoj; jara abono: 1 Sm. Administracio: 

Centra Presejo Esperantista, Paris, rue Lacepede 
33; Redakcio: staciestro S-ro Bontemps, Parennes 
(Sarthe), Francujo. 

He мене HAMD' NpIATHO сообщить читате- 
лямь о поялеШи „желЪзнодорожнаго Эсперан- 

‘ который, будемъ вадЪфяться, окажелъ 
кже не малую услугу для лицтъ, посвятив- 

шихЪ свои силы этой професаи. ПослЪ поч- 
товыхъ чиновниковъ и полицейскихь, желфзно- 
дорожные служаще болЪе. чЪмъ кто либо 

нуждаются и чувствуютъ потребность между- 
народнаго языка, какъ средства общея съ 
пассажирами! ДЪФйствительво, сколько недо- 
разумфшй и непрятностей происходитъ на 
нашихъ путяхъ сообщен1я велЪдств!е взаимнаго 
пепопиман!я пассажирами языка стравы, LAB 
они въ данный моментъ находятся. И только 
вреден1е нейтральнаго языка, единаго для всЪъхъ, 
какъ для служащихъ, такъ и для путешествен- 
никовЪ, можеть устравить это невормальное 
положен!е вещей. И такъ всЪ, Вы, кому судь- 
ба не судила осилить трудности Государствен- 
наго языка стравы, воздухомъ которой Вы 

дышите, изучайте языкъ Эсперанто и Вы буде- 
те чувствовать себя много свободнфе и лучше 
чЪмъ, отвергая пользу международнаго языка. 
Попробовать, право, стоитъ! Изученше языка 
Эсперанто легко, ирйятно и полезно, это могутъ 
Вамъ подтвердить уже тысячи эсперантистовъ, 
коимъ знаше международнаго языка Эсперанто 
прииесло не одно лишь эстетическое наслаж- 
деве но и практическ!я услуги! UL. 

Universala ĵurnalo. Универсальный Жур- 
paap. Ruslando, Peterburgo, Nevskij 106. Ap- 
rilo 1911. Redaktoro M.M. Zike. 

Ĵus aperis unua kajero de tiu kurioza „dedi- 
ĉita por interesoj de la tuta homaro, literatura, 

gazeto, ог- 
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socia, scienca, monata ilustrita revuo, eldonata 
en la lingvo Esperanto“, kiu tamen: „akceptas 
artikolojn d anoncojn en ĉiuj lingvoj, ha- 
vas kiel privatan celon — akceli ĉiujn 
asociojn K instituciojn, kiuj aspiras la 
solvon de tutmondaj problemoj & айп- 
gon de komunhomaj idealoj, kunigas en si emi- 
nentajn literaturajn, artajn, sciencajn Ŝ sociajn 
fortojn en medio de kunlaborantaro de l- 
Ĵurnalo ĝiaj legantoj trovos la nomojn de mul 
taj famaj esperantistoj el ĉiuj landoj“, 

Neniu antaŭparolo, neniu plua noto pri la 
programo de la ĵurnalo, eble ĉar la ĵus- citi- 
ta subtitolo jam montras „iom pli, ol unu revuo 
povas plenumi, spite la sperton, kiu delonge 
jam montris, kiom prava ĝis la nuna tago estas 
la fama Kosmo Prutkov, dirinta: „Ne estas eble 
ĉirkaŭpreni la senlimaĵon, e: senĉese ripetinta: 
„atentu la originon de laĵoj“. 

La nomo M. Zike en la mondo esperantista, 
krom S. Pesterburgo, estas preskaŭ nekonata: 
la firmo „Nevski 106“ estas fama nur per la pro- 
mesoj. 

La enhavo de la „unua“ kajero, kies tekston 
ornamas tri kliŝoj, estas iom interesa; -aparte 
estas notindaj la artikoloj: „Slava ideo Ĉ ni“ 
peN. P. Evstifeev, „En mondo de l' scienco“ de 
V. Beringer £ „Pri literaturo“ de T. Ŝĉavinski. 
sed bedaŭrinde la presaĵo ne estas libera de 
preseraroj, precipe p r ili svarmas la „scienca“ 
artikolo € ĉio lerte montras, ke la nomo de la 
redaktoro estas nur tiu de manekeno d la 
ŝimo de la kadavro de mortinto, pri kiu ni 
aludis en NI, ankoraŭ regas en la fama „N-ro 
106“ g venenas la korpon de la ĵus naskita 
infano. 

Bonvenon, frato, kvankam ni forte dubas, ke 
„el Nazareto“ povas veni io grava. 

— 

CONEPSKAHIE. 
Объ изучени Эсперанто. Н: Г. — КОНГРЕС- 

СЫ: Ръчь д-ра Л. Заменгофа на П Ковгрессф. 

ЭСПЕРАНТО НА ПРАКТИКЪ: Преподавание. 
Эсперантская жизнь. О предсказаши погоды. 

Общества. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭСПЕРАНТО- 

АССОЦТАЦ!Я. Новые Делегаты. СПУТЬИКЪ 

ПО РИГЪ;: Памятникъ Петру Великому. 
ВОПРОСЫ ЯЗЫКА: Неизвъфстныя до сего 
времени мысли великихъ людей о междуна- 

родномь языкф и Эсперанто (продолжеше). 
Почему Идо въ роли международнаго языка 
не можеть стать выше Эсперанто? Проф. 

Il. Кристаллера (продолжен). ХРЕСТОМАТ!Я 
для дьтей и начинающихъ: Лисица и Гуси. 

Морозъ Красный-Носъ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ О1- 

   

ДЪЛЪ: Левъ Толстой. Смерть Ивана Ильича 
и. Искры: Достигнутая  цфль, 

` Дешкина. Силуеты, Н, Цехановича. BE- 

СЕЛЫЙ УГОЛОКЪ. Извощикь въ рози Шер- 
лока Холмса. ХРОНИКА. БИБЛЮГРАФ!Я, 
НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ. 

ENHAVO. 
Pri studo de Esperanto, de N. G. — KONGRE- 

SOJ: Parolo de d-ro Zamenhof ĉe malfermo de 
la ll Kongreso Esperanto. ESPERANTO EN LA 
PRAKTIKO; Instruado, Esperanta Vivo. Pri 
veterantaŭdiroj, Societoj. UNIVERSALA ES- 
PERANTO-ASOCIO. Novaj Delegitoj. GVIDILO 
TRA RIGA URBO « MARBORDO: Momumento 
de Petro la Granda. LINGVAJ DEMANDOJ: 
Nekonitaj opinioj de eminentaj homoj pri la 
lingvo internacia « Esperanto (daŭrigo). Kial 
Ido en la rolo de internacia lingvo ne povas 
superi la lingvon Esperanto? de Prof. P. Chri- 
staller. KRESTOMATIO por infanoj « komen- 
cantojj La Vulpo kaj la Anseroj, trad. R,.Fan- 
shave. “Frostreĝo, trad. R. Frenkel. LITERA- 
TURA FAKO: Leo Tolstoi. La morto de Ivano 
Iliĉ. „Traduko de f-ino A. Ŝarapov (adŭrigo). 
Fajreroj: Atingita Celo. Fantazio de G. Deŝkin. 
Siluetoj; de Ceĥanoviĉ; trad. W. Ŝmurlo. RID- 
FAKO: La fiakristo еп la rolo de Ŝerloko 
Holmes. KRONIKO. BIBLIOGRAFIO. NOVAJ 
JURNALOJ. 

    
  

  

Редакторь-Издатель В. Ф. ШМУРЛО. | ” RENEO El lono W. т ŜMURLO. 
  

Типографя К. Наркевича и П. Янулевича Елизаветинская ул. № 24. 
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9 perantaj „Ĵurnaloj, estas redaktata espe- 9 o Dro L. L. ZAMENHOF : Ŝŝ TANE KAJ ES CIANO kun Ciam. varita €n- €. S$kaj de-eminentaj Esperantistoj de ltuta0 4 havo: Originalaj aŭ tradukitaj artikoloj pri ; >< mondo. $ ĉiuj temoj, propagando, kroniko, litera: $I 9. sem 9 о turo, bibliografio. korespondo, konkursoj, 9 eEldonata de la la de Septembro 1906 e konsiloj por la praktika vivo, instruoj por 6 $ : de $ | lernantoj, oficialaj informoj ktp. d 9 la Librejo HACHETTE et Cie + 

и = Kaj Ko ondantoj. . $ ата abonprezo 3 M. (1.50 Sm.) en ĉiuj | 2 о = и landoj. Prova abono por 6 monatoj r.50 M. 1 e$ Jara abono: R. 2,80 24 
ĝ (0.75 Sm.) 1 $ Unu numero: 25 Kop. 2 

| = OL KO a a =— 2 $ 6 Esperanto-Verlag Moller 6 Borel, o. ĉe Librejo Esperanto, 26, Tverskaja, : 

6 Berlin SW. 68, Lindenstr. 18/19. 8 $ Е: » 
Bd 9998969469999909. . 9 l ———————~——~——oEIIIPOVSUSUSOJ L99999996 

Суммы менфе одного рубля можно KORESPONDA FAKO. 
S ĝ Deziras koresp. per ilustritaj kartoj. пересылать въ Редакцио почтовыми R.Rottmann. Stendal. Е ан. 

марками ‘или купонами. БолЪе од- 
ного рубля — почтовымъ переводомъ 
или чеками Лондонекаго Эсперанто- 
Чекбанка. 

Sumoj malpli ol 1 Sm povas esti 
sendataj al la Administracio de RIGA 

STELO per poŝtmarkoj aŭ respond- 
kuponoj. Pli grandaj — per poŝtman- 
datoj aŭ ĉekoj de Londona Ĉekbanko 
Esperantista. 

  

Тарифъ для объявлен1й. 

beckstr: 15. Deziras interŝanĝi poŝtkartojn 
kun ĉiulandaj esperantistoj. „ 

Karl Lauss. Riga, Weissenhofschestr. 6. 

Gejunula Grupo Esp. Grupo de 
Esperanto-Gelernantoj, laboristoj 
komizoj, deziras korespondi kun samidea- 
noj. Unuan karton oni adresu al. kursestro 
sro B. B reslau. Reĵica, gub. Vitebsk. 

Per ne ilustritaj kartoj. 
H. Leitong. Omsk, Kontoro Fient. 
N. Ustjuĵaninov. Omsk, 2 Podjaĉeskaja, 

Ne 9. 
Apartaj deziroj. 

V. E. Cheshihin, advokato, beletristo- 
ĵurnalisto e muzikverkisto deziras kores 
pondi kun gesamprofesiuloj ĉiulandaj. Riga 
Mariastr. 3. 
  

Tarifo por Anoncoj. 
1 рбл. = 1 Sm = 2 Mk, 

Плата: за 1 разь 2 раза бразъ 10 разъ 
Prezoj p.unuf, enpr. 2-foja 5-foja 10-foja 

1 рабо Эт 25,00 Sm 40.— $75 Эт 100 

Эспер. - Корреспонденщя 
Koresponda Fako 

ladres. 1XX presata kostas Sm0.20 CyMMBI до 12 15,00 25, „50 70 2 о 
lu Е 800 о. ое a, Eko ASD] 8— „20 „ 30 7 
EN A UK sa A o a a 
Ч, 1, DO o 47-57 ~1p ID a o TO9 “MEPKANM. 

Sumoj malpli ol 1 Sm estas akceptataj en postmarkoj « respondkuponoj. Pli gran- 
l daj а per poŝtmandatoj aŭ ĉekoj de Londona Ĉekbanko Espera ———— EE aL ОР 
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Prof. P. Christaller, Stuttgarto. — N. P. Evstifeev, S. Peterburgo: — Dro A. Fisher, 

Tifliso. — T. A. Shehavinski, S. Peterburgo. — V. F. Shmurlo, Redaktoro, Riga. 

KUNLABORANTOJ. 
Dro K. Bein, Varsovio. — B. Breslau, Reĵica. — Prof. Th Cart, Paris. — V. E. Cheshihin, 
Riga. — G. Deŝkin, Kovno. —J. Elert, Riga-Mŭhlgraben. — R, Frenkel, En .— S-ino 
Marie Hankel, Dresdeno. —H. Hodler, Genevo. — H. Hŭveler, Londono. — P, Kikau, Riga- 
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A. Wachter, Riga. ; 

     

      

  

  

  

ОТЪ РЕДАКЦИИ 
Рукописи приславныя въ Редаки!ю воз- 

вращаются, если будуть приложены почто- 

выя марки для поресылки. Авторы статей 
и замфтокъ благоволятъ прилагать адреса, 

по которымъ Редакщей будутъ разосланы 
номера ЗВЪЗДЫ РИГИ, въ которыхъ по- 
мЬщены ихъ статьи или з:мЪтгки. 

Редакшя оставляетъ за собою право 
исправлять присылаемыя рукописи. 

Право перепечатки и перевода на 
друге языки лишь съ разрёшеня 
редакщи. 

условтя подписки. 
Одизочный Абонементь на то нумеровъ 

безъ приложений. 
Тоже съ приложен!ями. 
Групповая подписка на 5 и болфе экземпл. 

по одному адресу и для магазиновъ, 
безъ приложений. 

Тоже съ приложен!ями, 

  

   

AVIZO 
Nepresitajn manuskriptojn la Redakcio re- 

sendas, se oni almetis postmarkojn por la 
resendo. Aŭtoroj de l'artikoloj kaj noticoj 
bonvolu aldoni adresojn laŭ kiuj la Redak- 
cio de RIGA STELO povus dissendi 
numerojn, kiuj enhavas iliajn verkojn. 

  

La Redakcio konservas por si la rajtona 
korekti la manuskriptojn. 

La rajto de represo kaj traduko de 
ĉiuj artikoloj estas rezervita. 

KONDIĈOJ DE ABONO. 
Sm 2,00 Izola Abono por 10 numeroj, sen 

suplementoj. 
Sm 3,00 Sama kun la suplementoj. 

Grupa abono po baŭ pli ekz. por sama 
1550 adreso £ por librovendistoj, sen la 

suplementoj. 
2,50 Sama kun la suplementoj. 

Sm 

Sm 

За перемьну адреса 20 коп. — ka Ŝanĝo de adreso: 2 respondkuponoj, 
Orabawuze HOMEpA 

Съ почтовой пересылкой Sm 0,20 
Безъ пересылки о 
Для книжныхъ магазиновъ 

За каждые 5 экземпляровъ` „ 0,80 

1 рубль = 1 Sm = ĝi)» fr. 

Безъ прилож. 
Sen suplemento Kun suplement. 

Съ приложен. Izolaj kajeroj 

Kun posta sendo Sm 0,36 
. 0,30 Sen transsendo | 

; Por librovendistoj 
» 1,20 po 5 ekz. 

= 2 Mk. 2 shil. = 0,50 dol. 
Редакц!я и Адиинистрац!я: Рига, Феллинская, 7. Тел. 5288. 
Redaktejo g Administrejo: Riga, Felinastr. 7. Tel, 5288, 

Подлпиеку припимаютъ: 
Въ РИГЪ, Книжн. маг. К. Зихманъ. Те- 

атральная, 9. 
МОСКВА. Кн. маг. Эсперанто. Тверская,26. 
С-ПЕТЕРБУРГЪ, МОСКВА, ХАРЬКОВЪ, 

Книжные магазины ‚,Новаго Времени‘“; 
ВАРШАВА, Кн. маг. Арцтъ, Новый Свфтъ, 
ТИФЛИСЪ, Редакщя „Кавказскаго Эспе- 

рантиста“, 

Oni abonas: 
En RIGA. Librejo €. J. Sichmann, Theater- 

str. 9. 
MOSKVO. Librejo Esperanto, Tversk. 26 
S. PETERBURĜO. MOSKVO. ĤARKOV 
La librejoj de „Nova Tempo“, 

VARSOVIO. Librejo Arct, Novy Sviat. 
TIFLISO. Redakcio de „Kaŭkaza Esperant. 

istos“, 
BERLIN. SW, Esperanto-Verlag Mŭller £ Borel, Lindenstr. 18/19, 
DRESDEN-KOVENBRODA., M. F. Adolfo Thalwitzer, Verlag. 
STUTTGART, H. Wildt, Hofbuchhandler. Konigstr. 38. 
PARIS, Hachette £ Kio, 79, Bd. Saint-Germain, 

; 6. Warnier £ Kio, 15 rue Montmartre. 
GENEVE. Esperantio. 10, rue de la Bourse. 
BARCELONA, J, Espasa € Hijos. 579 4 581, Calle de las Cortes, 
LONDON. Brita Esperanto-Asocio. High Hollborn. 133—136, p
 

  

WASHINGTON U. S. A, Librejo Bretanos. Angulo de la 12-a £ Fiststr. 
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Объ изучении „Эсперанто“. 
Теперь, когда эсперанстыЙ языкъ въ своемъ развитш принимаетъ все большие 

разм ры, проникаетъ всюду и имЪеть уже громадное практическое прими 

не можетъ быть сомнЪ И въ томъ, что онъ раньше или позже станетъ добтояшемь 

каждаго грамотнаго человЪка. ВсяюШ, кто хоть немного интересовался эсперая- 

тизмомъ, это прекрасно знаетъ и не можетъ этому не сочувствовать, а между 

тфмъ изъ числа таковыхъ только нЪФкоторые считаютъ своимъ долгомъ теперь же 

изучить этотъ языкъ, а большинство ждетъ того времени, когда это сдфлается 

настоятельной необходимостью. Это объясняется TBMP, UTO, не имЪя  яснаго 

предетавленя о свойствахъ языка, они боятся затратить трудъ, время и деньги 

необходимыя для его изученя. Да п дЪйствительно: одни говорятъ, что для 

nayuemia Эсперанто надо не менЪе 1 года, друге считаютъ для этого вполнЪ 

достаточнымь нЪеколько часовъ. Такя разнорзчивыя свЪдфвя смущаютъ многихъ 

п отбиваютъ желаше приступить къ изучению. 
Чтобы дать сравнительно ясное представлене, я хочу подфлиться своимъ 

личнымъ опытомъ въ этомъ отношени, Прежде всего я долженъ предупредить, 

что имфлъ весьма слабыя познаня изъ французеваго и HBMENKATO языковъ, на- 

столько слабыя, что не могъ ими пользоваться 
Услышавъ объ открыти въ КовнЪ „Общества Эсперантистовъ“, я ршилЪ за- 

писаться въ число членовъ, по долго не могъ досталь учебников, TAKB KAKB BUB 

имЪъвишеся въ книжныхъ магазинахъ посл5 перваго же собран1я были разобраны сразу 

и приходилось ждать пока пе получатся выписанные вновь. Наконець показался 

на окнф одного изъ книжныхъ магазиновъ учебникь „Эсперанто въ 10 уроковъ“ 

Каръ и Панье. Я сейчась же купилъ себЪ его, а также и ключь заключающий 

всю грамматику и кории словъ. По дорог%, сидя па конкЪ, я усифлъ выучить 

1-й урокъ безъ всякаго труда. СлБдующий урокъ выучилъ во 2-й день и, такъ 

по уроку, я въ 10 дней прошелъ весь курсъ „Каръ и Панье“, котораго оказалось 

вполнЪ достаточно для того, чтобы приступить къ самостоятельному чтенно эспе- 

рантекой литературы и перепиекЪ съ иностранными эсперантистами 

При этомъ опять таки долженъ замфтить, что на заняте, языкомъ „Эсперан- 

т0“ я тратилъ только часть свободнаго времени и не только не испытывальъ утом- 

лен!я, но даже голучилъ большое удовольстые знакомясь съ удивительно про- 

стой, остроумной и интересной системой этого языка. 

Итакъ, окончивъь куреъ по указанному выше учебнику, я приступилъ къ 

чтению литературныхъ произведенй, вначалЪ—переведенныхъ съ русскаго языка, 

а затЪмъ съ другихъ и наконецъ оригинальныхъ. Тутъ я уже убЪдился въ уди- 

вительной гибкости и „примфняемости“ эсперантскаго языка. Читая произведешя 

переведенныя съ русскаго языка я выносиль точно тоже виечатлЬв!е, которое по- 

лучается при чтеши ихъ въ подлинникЪ. Конечно, для дальнъйшаго совершен- 

CTBOBAHIA я больше не затрачивалъ абсолютно ничего, потому что быль такъ за- 
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интересованъ и захваченъ чтешемъ эсперантскихъ КНИГЪ И 
ваемыхъ въ различныхъ странахъ, что`даже самъ не могъ остановиться и 
грессировалъ естественно, KAKD прогрессируетъ самъ языкъ 

RIGA STELO Ne 5—6 и О 

журналовъ, изда- 
а про- 

„Эсперанто“. ЗдЪсь 
ME оказала громадную услугу библ/отека нашего эсперантекаго общества. 

Изъ всего сказаниаго видно, что для изучешя „Эсперанто“ потребно лишь 
10 дней и 22 коп. (20 копфекъ стоить учебникъь и 2 копфйки ключъ, который 
можеть вполнЪ служить эспер.-русскимъ словаремь). 

Если допустить даже, что я, благодаря особенному стараншо, могь пройти 
основы языка въ 10 дней, и что при меньшей энергии потребуется м%Феяць или 
даже болЪе, то все-же будетъ: въ достаточной степени благодарный и производи- 
дительный трудъ. 

Такъ почему же не рискнуть такими незначительными средствами и време- 
пемъ для изученя „Эсперанто“ съ тьмъ, чтобы потомъ всею жизнь въ большей у „ 
или меньшей мЪрЪ имъ пользоваться. 

Ковно, 1911. ЩЕ. 

  

KOHTPECCBI — KONGRESOJ. 
Р%чь д-ра Л. Л. Заменгофъ при откры- 
тш П Конгресса Эсперанто въ Женев% 

14 августа 1906 года. 

Милоетивые Государыни и Государи! 

Я надЪфюсь, что исполню желаше 
вевхъ присутетвующихъ, если я въ мо- 
менть открытя нашего второго Кон- 
гресса выражаю отъ имени Васъ вебхъ 
искреннюю благодарность  отважной 
Швейцарит за ея гостеприимства, которое 
она оказываетъ нашему конгрессу, и Гос- 
подину Президенту Швейцарской Кон- 
федеренщи, который два мЪсяца тому на- 
задъ любезно принялъ нашихъ предста- 
вителей. Особый привЪть городу Же- 
невз, который уже столько pasb про- 
славлялъ свое имя въ истори равлич- 
HBIX значительныхь международныхъ 
ABB. 

Позвольте мнф также выразить отъ 
всЪхъ Васъ искреннюю благодарность 
организаторамъ нынЪшняго конгресса, 
усерднымъ  швейцарскимъ  эеперанти- 
стамъ, которые такъ много и безпрерывно 
работали въ течеши прошлаго года, 
организовали почти во всфхъ городахъ 
Швейцарии эсперантекя группы и прилеж- 
но выполнили, что только они могли едЪ- 
лать для усиъшнаго подготовленНя къ 
нашему конгрессу, Временному Цент- 
ральному Организацюнному Комитету, 
который преимущественно въ лицъЪ 

Parolo de d-ro L. L. Zamenhof ĉe mal- 
fermo de la II Kongreso Esperanto, en 

Ĝenevo, la 27-an de aŭgusto 1906. 

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj! 

Mi esperas, ke mi plenumos la deziron 
de ĉiuj alestantoj, se en la momento de 
la malfermo de nia dua Kongreso mi 
esprimos en la nomo de xvi ĉiuj mian 
koran dankon al la brava svisa lando 
por la gastameco, kiun ĝi montris al nia 
Kongreso, kaj al lia Moŝto la Prezidanto 
de la Svisa Konfederacio, kiu afable 
akceptis antaŭ du monatoj nian delegi- 
taron. Apartan saluton al la urbo Ĝene- 
vo, kiu jam multajn fojojn glore enskribis 
sian nomon. en la historion de diversaj 
gravaj internaciaj aferoj. 

Permesu al mi ankaŭ esprimi en la 
nomo de vi ĉiuj koran dankon al la orga- 
nizintoj de la nuna Kongreso, al la sin- 
donaj“svisaj esperantistoj, kiuj tiel multe 
kaj senlace laboris en la daŭro de.la 
pasinta jaro, fondis preskaŭ en ĉiuj urboj 
de la svisa lando grupojn esperantistajn 
kaj diligente faris ĉion kion ili povis por 
sukcesa pretigo de nia Kongreso; al la 
Provizora Centra Organiza Komitato, kiu 
precipe en la persono de sia prezidanto 
tiel energie laboris kaj tiel diligente 
zorgis pri ĉiuj preparoj; fine—sed certe ne
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своего президента, такъ усердно работалъ 
и такъ внимательно заботился о везхъ 
приготовлешяхъ; въ концф концовъ — 
хотя отнюдь не мене другихъ —- бла- 
годарю тЪхъ анонимныхъ друзей, кото- 
рые щедрымъ основашемъ Центральнаго 
Бюро создали крфик@ фундаментъ для 
всЪъхъ наиболЪе важныхъ работъ. 
Милостивые Государи и Государыни! 

При открытш нашего конгресса 
вы ожидаете оть мевя слова; можеть 
быть вы ожидаете отъ меня что-либо 
оффищальное, равнодушное, блЪдное и 
безсодержательное, каковы обыкновенно 
бывають оффищальныя рЪчи. Такой 
рьчи, однако, я даль вамъ не могу. Я 
вообще не люблю такихъ pbueŭ, HO 
особенно теперь, въ нынЪъшнемъ 

году, такая безцвфтная оффищальная 
pbub была бы крупнымъ проступкомъ 
съ моей стороны. Я явился къ вамъ 
изъ страны, гдЪ теперь мно{е миллюны 
людей безуспьшно борются за свободу, 
за самую элементарную свободу, за 
права человЪ ка. (6бъ этомъ, однако, 

я не сталъ бы вамъ говорить; ибо, KAK'B 
челов къ частный, каждый изъ 

васъ можеть быть, Cb HATEPECOMB слЪ- 
дить за этой борьбой въ громадной 

странЪ, однако какъ эсперанти- 
стовъ, эта борьба не можетъ васъ трогать 
и вашъ конгрессь не имфетъ ничего 
общаго съ политическими дЪлами. Но, 

кромЪ борьбы чисто политической, въ 
названной странф теперь происходитъ 
то, что насъ эвнерантистовъ пе можетъ 
не трогать: мы видимъ въ этой странЪ 
жестокую борьбу между  отдЪльными 
племенами. Тамъ не представитель 
одной страны изъ-за политическихъ 
отечественныхъ интересовъ нападаеть на 
представителей другой страны — тамъ 
сыны одной и той же страны бросаются 

какъ дивше звЪри на такихъ же дЪтей 
природы той-же страны, только потому, 
что они не ихъ единоплеменники. №же- 
дневно гаснетъ столько жизней въ по- 
литической борьбЪ, но еще гораздо 

большее число ихъ погибаютъ въ борьбЪ 
междуплеменной. Ужасно по- 
ложеше вещей на  многоплеменномъ 
КавказЪ, ужасно также оно и въ Запад- 
ной Росои. Проклята, сто разъ про- 
клята эта междуплеменная ненависть! 

    

malvlej grave — al tiuj kaŝitaj amikoj, kiuj 

per malavara fondo de la centra oticejo 

donis fortikan fundamenton por ĉiuj plej 

gravaj laboroj 

Sinjorinoj kaj sinjoroj! 
Ĉe la malfermo de nia Kongreso vi 

atendas de mi paroladon; eble vi atendas 

de mi ion oficialan, ion indiferentan, palan 

kaj senenhavan, kiel estas ordinare la ofi- 
cialaj paroloj. Tian parolon mi tamen 
ne povas doni al vi. Mi ĝenerale ne 
amas tiajn parolojn, sed precipe nun, 

en la nuna jaro, tia senkolora oficiala 
parolo estus granda peko de mia flanko. 

Mi venas al vi el lando, kie nun multaj 
milionoj da homoj malfacile batalas pro 

libereco, pro la plej elementa homa libe- 

reco, pro la rajtoj de homo. Pri tio 

ĉi mi tamen ne parolus al vi: ĉar se 
kiel privata homo, ĉiu el vi eble 
sekvas kun intereso la malfacilan batala- 

don en la granda multemiliona lando, 

tamen kiel esperantistojn tiu ĉi bata- 
lado ne povus vin tuŝi kaj nia Kongreso 
havas nenion komunan kun aferoj poli- 
tikaj. Sed krom la batalado pure politika 
en la dirita lando estas nun farata io, kio 

nin kiel esperantistojn ne povas ne tuŝi: 

ni vidas en tiu lando kruelan bataladon 
inter la gentoj. Tie ne homo de unu 
londo pro politikaj patrolandaj intersoj 

atakas homojn de alia lando — tie la na- 
turaj filoj de sama lando ĵetas sin kiel- 
kruelaj bestoj kontraŭ la tiel same natu- 
raj filoj de tiu sama lando nur tial, ĉar 
ili apartenas al alia genta. Ĉiutage estin- 

giĝas tie multe da homaj vivoj per bata- 

lado politika, sed mulie pli da homaj 

vivoj estingiĝas tie ĉiutage per batalado 

intergenta. Terura estas la stato de 

aferoj en la multelingva Kaŭkazo, terura 

estas la stato en la Okcidenta Rusujo. 

Ma!benita, milfoje malbenita estu la inter- 
genta malamo! 
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Будучи еще ребенкомъ, я въ го- 
родф БълостокЪ съ болью емотрфлъ на 
то взаимное отчуждене, которое раз- 
дЪляло природныхъ дЪтей одной страны 
и одного города. И я мечталъ, что 
черезъ нЪсколько лЪть все это измЪ- 
нится и улучшится. И сътЪхъ поръ въ 
самомъ дЪлЪ прошли годы, но вмЪето 
осуществления моей прекрасной мечты, 
я увидЪлъ страшную дЪйетвительность: 
на улицахъ моего несчастнаго родного 
города диюме люди съ топорами и же- 
ЛЪзными шеетами бросались какъ самые 
кровожадные звЪри на мирныхъ жителей, 
вся вина которыхъ состояла единственно 
въ томъ, что они говорили на другомъ 
язык и имвли иную племенную религ!ю, 
чЪмъ ть дикари Поэтому размозжали 
черепы, выкалывали глаза мужчинамъ 
и женщинамъ, дряхлымъ  старикамъ 
и 0езпомощнымь младенцамъ. Я не 
хочу разсказывать вамъ ужасныя под- 
робности этой жестокой БЪлостокекой 
р$ани: вамъ какъ эсперантистамъ я хочу 
только сказать что ужасно высоки MH 
толеты и до сихъ поръ еще стЪны, 
отдЪляющя народы другь отъ друга, 
противъ которыхъ мы боремся. 

ИзвЪетно, что не pycexie были 
виновниками рЪзни въ БЪлостокЪ и 
многихЪ другихъ городахъ; потому что 
русеюе никогда не были жестокими и 
кровожадными, извЪетно, что не татары 
или армяне были виновниками въ этой 
постоянной кровавой борьбЪ, такъ какъ 
это — племена спокойные и не желаю- 
ия навязывать кому-либо свое иго и 
единственно, чего они желаютъ, это 
чтобы ихъ— оставили въ покоЪ. Теперь 
уже вполнЪ извЪетно, что виновна ВЪ 
этомъ шайка отвратительныхь преступ- 
HNKOBb, которые различными и самыми 
низкими с 'особами, широко развитою 
ложью и извЪтами искусственно соз- 
ають жестокую ненависть между одними 

и другими племенами. Но развЪ могли 
бы самая ужасная ложь и клевета 
создать таве ужасные плоды, если бы 
отдфльныя племена лучше знали другъ 
друга, если бъ между ними не стояли 
высовя и толетыя стфны, которыя не 
позволяютъ имъ сноситься между собою, 
и убъдиться, что члены другого рода 
таке же самые люди, что ихъ литера- 
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Kiam mi estis ankoraŭ infano mi en 
la urbo Bielostoko rigardadis kun doloro 
la reciprokan fremdecon kiu dividas inter 
si la naturajn filojn de sama lando kaj 
sama urbo. Kaj mi revis tiam, ke pasos 
certa nombro da jaroj kaj ĉio ŝanĝiĝos 
kaj boniĝos. Kaj pasis efektive certa 
nombro da jaroj, kaj anstataŭ miaj belaj 
sonĝoj mi ekvidis teruran efektivaĵon; en 
la stratoj de mia malfeliĉa urbo de nas: 
kiĝo sovaĝaj homoj kun hakiloj kaj feraj 
stangoj sin ĵetis kiel plej kruelaj bestoj 
kontraŭ trankvilaj loĝantoj, kies tuta kulpo 
konsitis nur en tio, ke ili parolis alian 
lingvon kaj havis alian gentan religion 
ol tiuj ĉi. sovaĝuloj. Pro tio oni frakasis 
la kraniojn, kaj elpikis la okulojn al viroj 
kaj virinoj, kadukaj maljunuloj kaj sen- 
helpaj infanoj! Mi ne volas rakonti al vi 
la terurajn detalojn de la bestega Bie- 
lostoka buĉado ; al vi kiel al esperan- 
tistoj mi volas nur diri, ke terure altaj 
kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj 
muroj, kontraŭ kiuj ni batalas. 

Oni scias, ke ne la rusa gento estas 
kulpa en la besta buĉado en Bielostoko 
kaj multaj aliaj urboj ; ĉar la rusa gento 
neniam estis kruela kaj sangavida; oni 
scias, ke ne la tataroj kaj armenoj estas 
kulpaj en la konstanta buĉado, ĉar ambaŭ 
gentoj estas gentoj trankvilaj, ne deziras 
altrudi al iu sian regadon, kaj la sola, 
kion ili deziras, estas nur ke oni lasu ilin 
trankvile vivi. Oni scias nun tute klare 
ke kulpa estas aro da abomenindaj kri- 
muloj, kiuj per diversaj kaj plej malnob- 
laj rimedoj, per amase dismetataj menso- 
goj kaj kalumnioj arte kreas teruran mal- 
amon inter unuj gentoj kaj aliaj. Sed 
ĉu la plej grandaj mensogoj kaj kalum- 
nioj povus doni tiajn terurajn fruktojn 
se la gentoj sin reciproke bone konus, 
se inter ili ne starus altaj kaj dikaj muroj, 
kiuj malpermesas al ili libere komuni- 
kiĝadi inter si kaj vidi, ke la membroj 
de aliaj gentoj estas tnte tiaj samaj homoj, 
kiel la membroj de nia gento, ilia litera-
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тура отнюдь не проповфдуетъ ужасныхъ 
преступлен!, но имфеть туже самую 
этику и ТЪ же идеалы какъ и паша. 
Ломайте, ломайте стъны между отдЪль- 
ными народами, дайте имъ возможность 
свободно ознакомиться и сноситься на 
нейтральной почвЪ, и только тогда могутъ 
исчезнуть тЪ жестокости, которыя мы 
теперь видимъ въ различныхь мъе- 
тахъ. — 

Мы совефмь не такъ наивны, какъ 
это думаютъ о насъ н®Фкоторые, мы не 
вЪримъ, что нейтральная почва создаеть 
людей ангеламп, мы отлично знаемъ, 
что люди злые всегда останутся злыми; 
но мы вЪримъ, что общене и знакомство 
на нейтральной почвЪ удалитъ посте- 
пенно массу такихъ жестокостей 
и цреступленй, причиною  которыхъ 
не является дурпая воля, а просто изъ 
незнакомства и обязательнаго принуж- 
деня. вынужденное вмфшательство. 

Тепер», когда въ различныхъ мЪс- 
тахъ свЪта племенная борьба становится 
столь жестокой, мы, эсперантисты, долж- 
ны работать энергичнфе чЪмь когда- 
либо. Но чтобъ наша работа была успшна, 
мы должиы себъ прежде всего хорошо 
выяснить внутреннюю идею эсперантизма. 
Мы всЪ безсознательно намекали часто 
на эту идею въ рЪчахъ и произведеняхъ 
нашихъ, но мы никогда не говорили о 
ней болЪе ясно. Пора уже высказаться 
яснЪе и точнЪе. 

Изъ декларащи, единодушно при- 
нятой въ Булонекомъ КонгрессЪ, мы 
веЪ знаемъ, что такое эспераптизмъ въ 
практическомъ отношеши; изъ этой же 
декларащи мы также знаемъ, что „эспе- 
рантистомъ называется каждое лицо, 
которое употребляетъ языкъ Эсперанто, 
безразлично для какой цфли“. Cubno- 
вательно эсперантистомъ является не 
только лицо, употребляющее Эсперанто 
исключительно для практичныхъ цфлей, 
эсперантисть — также и тотъ, который 
употребляеть этоъ языкь съ цфлью 
зароботка, или просто для развлечен1я, 
наконецъ, эсперантисть — даже такое 
лицо, которое принимаетъ Эсперанто для 
ЦФлей дурныхъ и жестокихъ. Но кромЪ 
практичной стороны, обязательной для 
аждаго и указанной въ деклараши, 

-сперантизмъ иметь еще другую сто- 

  

  

turo ne predikas iajn terurajn krimojn, 
sed havas tiun saman etikon kaj tiujn 
samajn idealojn kiel nia ! Rompu, rompu 
la murojn inter la popoloj, donu а! 
la eblon libere konatiĝi kaj komunikiĝi 
sur neŭtrala fundamento, kaj nur tiam 
povos malaperi tiaj bestaĵoj, kiujn ni 
nun vidas en diversaj lokoj. 

Ni ne estas tiel naivaj kiel pensas pri 
ni kelkaj personoj, ni ne kredas, ke neŭ- 

trala fundamento faros el la homoj anĝe- 
loj; ni scias tre bone, ke la homoj mal- 

bonaj ankaŭ poste restos malbonaj; sed 
ni kredas, ke komunikiĝado kaj konati- 
ĝado sur neŭtrala fundamento forigos 
almenaŭ la grandan amason de tiuj 
bestaĵoj kaj krimoj, kiuj estas kaŭzataj 
ne de malbona volo, sed simple de sin- 
nekonado kaj de devigata sinaltrudado. 

Nun, kiam en diversaj lokoj de la mon- 

do la batalado inter la gentoj fariĝis tiel 
kruela, ni esperantistoj, devas labori pli 

energie ol iam. Sed por ke nia laborado 
estu fruktoporta, ni devas antaŭ ĉio bone 
klarigi al ni ian internan ideon de la 
esperantismo. № ĉiuj senkonscie ofte 
aludadis tiun ĉi ideon en niaj paroloj kaj 
verkoj, sed ni neniam parolis pri ĝi pli 
klare. Estas jam tempo ke ni parolu pli 
klare kaj precize. 

El la deklaracio unuanime akceptita 
en la Bulonja Kongreso ni ĉiuj scias, 
kio estas la Esperantismo en rilato prak- 
tika; el tiu ĉi deklaracio ni ankaŭ scias 
ke „Esperantisto estas nomata ĉiu perso- 
no, kiu uzas la lingvon Esperanto tute 
egale, por kiaj celoj li ĝin uzas“. Езре- 
rantisto sekve estas ne sole tiu persono, 
kiu uzas Esperanton sole kaj ekskluzive 
por celoj praktikaj, Esperantisto ankaŭ 
estas persono kiu uzas Esperanton nur 
por amuziĝadi, esperantisto fine estas eĉ 
tiu persono, kiu uzas esperanton por ce- 
loj plej maluoblaj kaj malamaj. Sed krom 
la flanko praktika, deviga por ĉiuj kaj 
montrita en la Deklaracio, la Esperan: 
tismo havas ankoraŭ alian flankon, ne 
devigan, sed multe pli gravan, flankon 
idean. Tiun ĉi flankon diversaj Esperan- 
tistoj povas klarigi al si en la plej di- 
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рону, не обязательную, но гораздо боле 
важную, сторону идейную. Эту сторону 
различные эсперантисты могутъ объяс- 
нять себЪ различнымъ образомъь и въ 
самыхъ различныхъ степеняхъ. 

Поэтому, чтобы избфгнуть всякой 
вражды, эсперантисты рфшили дать 
каждому полную свободу въ призванш 
этой внутренней идеи эсперантизма въ 
этой формЪ и степени, какъ это жела- 
тельно каждому или, если онъ желаетъ 
даже вовсе не признавать въ эсперан- 
тизм какой либо идеи. Чтобы снять 
съ однихъ эсперантистовъ всякую отвЪт- 
ствЪнность за поступки иидеалы другихъ 
эсперантистовъ, Булонская декларащя 
точно опредЪляетъ оффищальпую, всЪми 
безспорно признаваемую сущность эспе- 
рантизма и прибавляетъ елфдуюция слова 
„Всякая иная надежда или мечта, кото- 
рую то или другое лицо связываетъ 
съ эсперантизмомъ, его частное дЪло, за, 
которое эсперантизмъь не отвЪчаетъ“. 
Но, къ сожалЪнИо, слово „частное“ н%\- 
которые друзья-эсперантисты объяеняютъ 
себЪ въ смыслВ — „непозволяемое“ ‘и 
такимъ образомъ вмЪсто того чтобы 
сохранять для внутренней идеи эспе- 
рантизма возможность совершенно сво- 
бодно развиваться, они желаютъ эту 
идею совефмъ умертвить. 

Если мы, борцы за Эсперанто, доб- 
ровольно дали цЪфлому свфту полную 
свободу разсматривать Эсперанто только 
съ практической стороны и примфнять 
его лишь для собственной выгоды, это, 
разумЪется, никому не даеть права 
требовать, чтобы мы вс видЪфли въ 
Эсперанто только объектъ практическаго 
примЪнен1я. 

Къ сожалЪнйо за послфднее время, 
среди эсперантистовъ появились голоса, 
которые говорятъ: „Эсперанто —только 
языкъ; избЪгайте, даже частнымъ обра- 
зомъ связывать эсперантизмъ съ какой- 
либо идеей, ибо иначе подумаютъ, что 
всф мы сторонники этой идеи, и мы не 
понравимся многимъ, которые не любять 
ee! 0, кая слова! Изъ-за боязни, что 
мы можетъ быть не понравимся  TBMB, 
которыя сами желаютъ пользоваться 
Эсперанто только для личныхъ прак- 
тичныхъ цфлей, мы должны вс\% вы- 
брать изъ своего сердца ту сторону 
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versaj gradoj. Tial, por eviti ĉiun mal- 
pacon, la Esperantistoj decidis lasi al ĉiu 
plenan liberecon akcepti la internan ideon 
de la Esperantismo en tiu formo kaj grado, 
kiel li mem deziras aŭ, se li volas eĉ tute, 
ne akcepti porla Esperantismo ian ideon. 
Por demeti de unuj Esperantistoj ĉian res- 
pondecon por la agoj kaj idealoj de aliaj 
esperantistoj la Bulonja Deklaracio preci- 
zigis la oficialan, de ĉiuj sendispute 
akceptitan esencon de la Esperentismo 

Ĉiu 

alia 

kaj aldonis la sekvantajn vortojn: „ 

tiu ай 
persono ligas kun la Esperantismo estas 

lia afero pure privata por kiu la 

alia espero aŭ revo, kiun 

Espe- 

rantismo ne respondas. „Sed bedaŭrinde 

la vorton „privata“ kelkaj amikoj espe- 

rantistoj klarigis al si en senco de „mal- 

permesata“, kaj tiamaniere anstataŭ kon- 

servi por la interna ideo de Jla Esperan- 
tismo la eblon tute libere disvolviĝi, ili 

volis tiun ideon tute mortigi. 

Se ni, batalantoj por Esperanto, pro- 

pravole donis al la vasta mondo plenan 
rajton rigardadi Esperanton nur de ĝia 

flanko praktika kaj uzadi ĝin nur por nia 
utilo, tio ĉi kompreneble al neniu donas 

la rajton postuli, ke mi ĉiuj vidu en 
Esperanto nur aferon praktikan. 

Bedaŭrinde en la lasta tempo inter la 

esperantistoj aperis tiaj voĉoj kiuj diras : 
„Esperanto estas nu r lingvo; evitu ligi 

eĉ tute private la esperantismon kun ia 

ideo, ĉar alie oni pensos ke ni ĉiuj havas 
tiun ideon, kaj ni malplaĉos al diversaj per- 
sonoj kiuj ne amas tiun ideon! Ho, kiaj 
vortoj! El la timo, ke ni eble ne plaĉos 
al tiuj personoj, kiuj mem volas uzl 
Esperanton nur por aleroj praktikaj, por 
lli, ni devas ĉiuj elŝiri el nia koro tiun 

parton de la esperantismo, kiu estas la
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эсперантизма, которая самая важная, 
самая святая, ту идею, которая была 
главнфйшею цфлью нашего дЪла, кото- 
рая была звЪздою, которая руководила 
BCBMH борцами за Эсперанто! 0, нЪтъ, 
вЪть, никогда! съ энергичнымъ протес- 
томъ мы отбросимъ это требоваше. Если 
насъ, первыхъ борцовъ за Эсперанто, 
будутъ принуждать, чтобы мы избЪгали 
BD нашей дфятельности всего идейнаго, 
мы съ негодовашемъ  разорвемъ и 
соязкемъ все, что мы писали объ Эспе- 
ранто, съ болью въ сердцБ мы уничто- 
жимъ результатъ работы и жертвъ всей 
нашей жизни, мы отбросимъ далеко 
зеленую звЪзду съ нашей груди и мы 
Cb отвращешемъ возкликнемъ: „OD 
такимъ Эсперанто, который долженъ 
служить исключительно коммерческимъ 
ЦФлямъ и практической пользЪ, мы 
ничего общаго имЪть не желаемъ!“ 

Когда-либо пастанеть время, когда 
Эсперанто, сдфлавшись достояшемъ все- 
го человЪ чества, потеряетъ свой идейный 
характеръ; тогда онъ сдфлается уже 
только языкомъ, за него уже не будутъ 
сражаться изъ него только будутъ 
извлекать, пользу. Но теперь, когда 
почти всЪ эсперантисты еще немеркан- 
тильны а тслько борцы, мы веЪ очень 
хорошо сознаемъ, что не мысль о прак- 
тичной пользЪ подетрекаеть HACB къ 
работЪ для Эсперанто, но единственно 
мысль 0 святой, великой и важной 
иден, которую заключаеть въ себЪ 
международный языкъ. Эта идея — 
вс вы ее отлично чувствуете — брат- 
ство и справедливость среди 
всЪъхъ народовъ. Эта пдея сопро- 
вождаетъ эсперантизмъ съ перваго мо- 
мента его появлешя до нынЪшнаго вре- 
мени. Она воодушевляла автора Эспе- 
ранто, когда онъ былъ еще ребенкомъ; 
когда двадцать восемь лЪтъ тому назадъ 
кружокъ молодыхъ разноплеменныхъ 
гимназистовъ праздновалъ первый при- 
знакъ жизни будущаго Эсперанто, они 
пли пень, въ которой послЪ казгдой 
строфы повторялись слова: „ненависть 
пародовъ сгинь, пропади, уже пора!“ 
Нашьъ гимпъ поеть о „новомъ чувствъ, 
которое появилось въ мфъ“, вов про: 
изведен!я, слова и поступки инищатора 
и нынфшнихъ эсперантистовъь вооду- 
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plej grava, la plej sankta, tiun ideon, kiu 
estis la ĉefa celo de la afero de Esperanto, 
kiu estis la stelo, kiu ĉiam gvidadis ĉiujn 
batalantojn por Esperanto! Ho, ne, ne, 
neniam! kun energia protesto ni forĵetos 
tiun ĉi postulon. Se nin, la unuajn ba- 
talantojn por Esperanto, oni devigos, ke 
ni evitu en nia agado ĉion idean, ni 
indigne disŝiros kaj bruligos ĉion, kicn 
ni skribis por Esperanto, ni neniigos kun 
doloro la laborojn kaj oferojn de nia tuta 
vivc, ni forĵetos malproksimen la verdan 
stelon, kiu sidas sur nia brusto kaj ni 
ekkrios kun abomeno: „Kun tia Espe- 
ranto, kiu devas servi ekskluzive nur a 
celoj de komerco kaj praktika utileco- 
ni volas havi nenion komunan!“ 

Venos iam la tempo, kiam Esperanto, 
fariĝinte posedajo de la tuta homaro, per- 
dos sian karakteron idean ; tiam ĝi fariĝos 
jam nur lingvo, oni jam ne batalados por 
ĝi, oni nur tirados el ĝi profiton. Sed 
nun, kiam preskaŭ ĉiuj esperantistoj estas 
ankoraŭ ne profitantoj, sed nur batalantoj, 
ni ĉiuj konscias tre bone ke al laborado 
por Esperanto instigas nin ne la 
pri praktika utileco, sed nur la 
pri la sankta, granda kaj grava ideo, 
kiun lingvo internacia em si enhavas. 
Tiu ĉi ideo — vi ĉiuj sentas ĝin tre bone 
— estas frateco kaj justeco inter 
ĉiuj popoloj. Tiu ĉi ideo akompa- 
nadis esperantismon de la unua momento 

penso 
penso 

“de ĝia naskiĝo ĝis la unua tempo. Ĝi 
instigis la aŭtoron de Esperanto, kiam li 
estis ankoraŭ malgranda infano; kiam 
antaŭ dudek ok jaroj rondeto da. junaj 
diversgentaj gimnazianoj festis la unuan 
signon de vivo de la estonta Esperanto 
li kantis kanton, en kiu post ĉiu strofo 
estis ripetataj la vortoj: „malamikeco de 
a nacioj falu, falu, jam estas tempo, 
Nia himno kantas pri la „nova sento, 
“kiu venis en la mondon“, ĉiuj verkoj. 
vortoj kaj agoj de la iniciatoro kaj de la; 
nunaj Esperantistoj ĉiam spiras tute klare 
tiun saman ideon. Neniam ni kaŝis nian 
ideon, neniam povis esti eĉ la plej mal-
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MEBACHU той же идеей. Мы никогда 
не скрывали пашей идеи, никогда не 
могло возникнуть даже малЪйшаго сом- 
аъшя относительно ея, такъ какъ каждый 
говорилъ о ней, и усердно работалъ. По- 
чему же къ намъ при соединились лица, 
видяция въ Эсперанто только „языкъ?“ 
Почему они не побоялись, что евфтъ 
обвинитъ ихъ въ больышомъ преступленши, 
именно въ желаши способствовать по- 
степенному объединешю человЪчества ? 
PasBb они не видятъ, что ихъ рЪчи 
противорЪчать ихъ собственнымъ чув- 
ствамъ и чтоони безсознательно мечтаютъ 
о томъ же самомъ, какъ и мы, хотя изъ 
ложнаго страха передъ беземысленными 
нападками они стараются подавать въ 
себЪ эту мечту? 

Если я наилучшую часть своей 
жизни провелъ въ большихъ страдан!яхъ, 
пожертвовалъ и не оставилъь за собою 
даже права авторства, развЪ я это 
сдЪлаль для какой-либо практической 

пользы? Если первые  эсперантисты 
теризливо выставили себя пе только Ha 

постоянныя насмфшки, но даже не 
останавливались передъ большими жерт- 

вами, какъ напримЪръ, небогатая учи- 

тельница долгое время страдала оть 

голода, только чтобы скопить несколько 
денегъ для пропаганды языка Эсперанто 
— развЪ они дЪлали все это для какой 

нибуль практической цзли? Еели часто 

лица. прикованные къ смертному ложу, 

писали мнЪ, что Эсперанто единственное 
утьшене ихъ угасающей жизни, развЪ 

они тогда думали о практичной. пользЪ? 

0, нътъ, конечно нфтъ! всЪ они мнили 
лишь о внутреннемъ емыелЪ идеи 

эсперантизма; вов они цфнили Эсперан- 
то не потому, что оно приближаеть 

взаимно тъла людей, и даже не потому. 
что оно сближаеть мысли ихъ, HO 

только потому, что оно сближаеть ихъ 

сердца ? 
Я помню тоть энтузазмъ, которымъ 

мн всЪ были пропикнуты въ Булони. 

Веф участники того конгресса, сохрапили 
о немъ наиболзе прАятное и восторжен- 
ное воспоминан!е на вею свою жизнь, 
всЪ  называють его „незабвеннымъ 
KOHTpECCOMB“. Что же такъ воодушев- 

ляло членовъ кокгресса? неужели только 

взаимныя развлеченя? Нъть, вФдь на 
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granda dubo pri ĝi, ĉar ĉio parolis pri 
ĝi, kaj sindone laboris. Kial do aliĝis al 
ni la personoj kiuj vidas en Esperanto 
„nur lingvon?“ Kial Ш пе timis ke la 
mondo kulpigos ilin pri granda krimo, 
nome pri la deziro helpi al iom-post-ioma 
unuiĝo de la homaro? Ĉu ili ne vidas, 

ke iliaj paroloj estas kontraŭaj al 
propraj sentoj kaj ke ili senkonscie revas 
pri tio sama, pri kic ni revas, 

pro neĝusta timo antaŭ sensencaj atakan- 

toj ili penas tion ĉi nei ? 

iliaj 

kvankam 

Se mi la tutan pli bonan parton de 
mia vivo memvole pasigis en grandaj 
suferoj kaj oferoj kaj ne rezervis por mi 
eĉ ian rajton de aŭtoreco — ĉu mi faris 

tion ĉi pro ia praktika utileco? Se la 
unuaj esperantistoj pacience elmetadis 

sin ne sole al konstanta mokado, sed eĉ 
al grandaj oferoj, kaj ekzemple unu mal- 
riĉa instruistino longan tempon suferis 

malsaton, nur por ke ŝi povu ŝpari iom 

da mono por la propagando de Esperanto 
—ĉu ili ĉiuj faris tio ĉi pro ia praktika 

utileco? Se ofte personoj alforĝitaj al la 
lito de morto skribadis al mi, ke Espe- 
ranto estas la sola konsolo de Ша fini- 

ĝanta vivo, ĉu ili pensis tiam pri ia 

praktka utileco? Ho, ne, ne, ne! 

memoris nur pri la interna i d e 9 entenata 

en la esperantismo; ĉiuj ŝatis Esperanton 

ne tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la 

korpojn de la homoj, eĉ ne tial ke ĝi 

alproksimigas la cerbojn de la homoj, 
sed nur tial, ke ĝi alproksimigas iliajn 

korojn. 

ĉiuj 

Vi memoras, kiel forte ni ĉiuj estis 

entnzissmigitaj en Bulonjo ĉe Maro. Ĉiuj 

personoj, kiuj partoprenis en la tiea kon- 

greso, konservis pri ĝi la plej agrablan 

kaj plej entuziasman memoron por la 

tuta vivo, ĉiuj ĝin nomas „la neforgesebla 

kongreso“. Kio do tiel entuziasmigis la 

membrojn de la kongreso? ĉu la amuzo 
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кажремь шагу можно ветрЪтить гораздо 
лучиия развлечешя, слушать  театраль- 
ныя предетавлея и хоропия пьесы, 
исполняемыя не дилетаптами, а лучши- 
ми мастерами своего дфла! РазвЪ мы 

восхишалиеь большимъ талантомъ на- 
шихъ ораторовъ? НЪть такихъ у насъ 
въ Булоии не было. Или, можеть быть, 

самый фактъ взапмнаго пониман! 1? Но па 
каждомь конгресеЪ едипоплеменниковъ 

мы BBAb понимаемъ другь друга не 

менЪе хорошо, однако ничто наеъ тамъ 

не воэдушевляетъ. НЪтъ, вы веб от- 

лично чувствовали, что насъ пе вооду- 

шевляла пе личная забава, не одно 

только взаимпое понимаше, HE практи- 

ческая польза, которую памъ оказало 

Эсперанто, MO та впутрепняя идея 

эспераитизма, которую воЪ мы чуветво- 
вали въ нашемъ сердцЪ. Мы чуветво- 

вали, что начинается падеше стЪнь 

между народами, мы чувствовали духъ 

всеобщаго братства. Мы прекрасно соз- 

навали, что до окоичательнаго MCYEB- 

повешя стЪиъ, еще далеко, очень далеко; 

по въ то же время мы чуветвовали, что 

мы — свидтели  перваго  сильнаго 

удара по этимъ стБнамъ;мы чувствовали. 

что передь нашими глазами летаетъ 

какой-то призракъ лучшей будущиости, 

призракъ еще весьма туманпый, который 

однако отнып вее болЪе и болЪе во- 

площастея и крЪинеть. E 

Да, дороме мои сотрудники! Для 

равиодушнаго cxbra Эсперанто можеть 

быть только объектомь практической 

пользы. Каждый, кто пользуется язы- 

комЪъ Эсперанто или работаетъ для него 

— эспераптнетъ. и каждый эспераптиеть 

пуЪеть пойное право видЪть въ немъ 

только языкъ, только безжизнениое ору- 

де для международнаго взаимопонима- 

ня, иъчто похожее па морскую сигиа- 

nusdnio, хотя и GOJE совершенный. 

Так!е эсперантиеты конечно пе при- 

ходять Ша папиг конгрессы или явля- 

ются лишь изъ любопытетва илп ради 

цЪфлей практических чисто академичес- 

кихъ или же для обсуждешя языка, 

     

  

  

они не принимаютъ учасмя въ нашей 

радости и нашемъ воодушевленши. кото- 

рыя имь кажутся наивными и дЪтекими. 
эсперантиеты, 
учаете въ 

Нотт 
маютъ 

которые прини- 

пашей работЪь не 
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per si mem? Ne, ĉiu ja povas havi sur 
ĉiu paŝo multe pli grandajn amuzojn, 
aŭskulti teatraĵojn kaj kantojn multe pli 
bonajn kaj plenumatajn ne de ne spertaj 
diletantoj, sed de plej perfektaj specia- 
listoj! ĉu min entuaziasmigis la granda 
talento de la parolantoj? Ne; ni. tiajn 
ne havis en Bulonjo. Ĉu la fakto, ke ni 
komprenis nin reciproke? Sed cn ĉiu 
kongreso de samnacianoj ni ja komprenas 
nin ne malpli 

entuziasmigas. Ne, vi ĉiuj sentis tre bone, 
ke nin entuziasmigis ne la amuzoj per 
si mem, ne la reciproka sinkomprenado 
per si mem, ne la praktika utileco, kiun 
Esperanto montris, sed la interna ideo 
de la esperantismo, kiun ni ĉiuj sentis en 
nia koro. Ni sentis, ke komenciĝas la 

falado de la muroj inter la popoloj, ni 
sentis la spiriton de ĉiuhoma frateco. Ni 
konsciis tre bone, ke, ĝis la fina malape- 
ro de la muroj, estas ankoraŭ tre kaj tre 
malproksime; sed mi sentis, ke п 
estas atestantoj de la unua forta ekbato 
kontraŭ tiuj muroj; ni sentis, ke antaŭ 
niaj okuloj flugas la fantomo de pli bona 
estonteco, faniomo ankoraŭ 

bone, kaj tamen nenio nin 

tre nebula, 
kiu tamen de nun ĉiam pli kaj pli kor- 
piĝados kaj potenciĝados. 

Ĵes, miaj karaj kunlaborantoj! Por la 
indiferenta mondo Esperanto povas esti 
nur afero de praktika utileco. Ĉiu, kiu 

uzas Esperanto aŭ laboras por ĝi, estas 
esperantisto, kaj ĉiu esperantisto havas 
plenan rajton vidi en Esperanto nur ling- 
von, simpian, malvarman internacian 

komprenigilon, similan al la mara signaro 
Tiaj esperant- 

istoj kredeble ne venos al niaj kongresoj 
aŭ venos al ili nur por celoj esploraj 
praktikaj aŭ por malvarma diskutado pri 

demandoj pure lingvaj, pure akademiaj 
kaj ili ne partoprenos en nia ĝojo kaj 
entuziasmo kiu eble ŝajnos al ili naiva 
kaj infana. Sed tiuj esperantistoj, kiuj 

kvankam pli perfektan. 
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только головою, по и сердцемъ, ТЪ ви- 
дятъ и цнять въ Эсперанто прежде 
всего внутреннюю идею; они не боятся, 
что свфть съ ирошей назоветь ихъ 
утопистами, а шовенисты даже возета- 
нутъ противъ ихъ идеаловъ какь пре- 
ступленя; они горды этимъ назвашемъ 
утопистовъ. Каждый новый HAM кон- 
rpeceb укрЗиляетъ въ нихъ любовь къ 
впутренней идеЪ эсперантизма и мало- 
помалу паши ежегодные конрессы сдЪ- 
лаются постояинымъ праздникомъ чело- 
вЪчества и взаимнаго братетва. — 
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apartenas al nia afero me per sia kapo 
sed per sia koro, tiuj ĉiam sentos kaj 
ŝatos en Esperanto antaŭ ĉio ĝian internan 

ideon; ili ne timos, ke la mondo moke 

nomos ilin utopiistojn kaj la naciaj ŝo. 
vinistoj eĉ atakos ilian idealon kvazaŭ 
krimon ; ili estos fieraj pri tiu nomo de 
utopiistoj. Ciu nia nova kongreso  forti- 
kigos en ili la amon al la interna ideo 
de la esperantismo, kaj iom post iom 
niaj ĉiujaraj kongresoj fariĝos konstanta 
festo de la homaro kaj de homa frateco. 

  

Эсперанто на Практик%. 
Esperanto en la Praktiko. 

Npenoxape nie — Instruado. 

Москва. Преподаваше языка Эсперан- 
то введено при Московскомъ Импера- 
торскомъ Коммерческомъ Училищ.. 

Тифлиеъ. Тифлисское  Отдфлене 
Краснаго Креста въ своемъ зас- 
дани 3-го апрЪля постановило обязать 
сидЪлокЪ изучить языкъ Эсперанто. 

Кострома. По распоряженю изъ 
Петербурга при мЪстномъ отдфлевши 
Краснаго Креста открыты курсы языка 
Эсперанто. 

Харьковъ. Открыты курсы языка 
Эсперанто при содЪфйстши м$етнаго 
отиБлешя Краснаго Креста. 

Австро-Вевгуя. Магистратомъ горо- 
да Будапешта оффищально разр5шено 
преподаване языка Эсперанто въ трехъ 
учебныхъ заведешяхъ, а именно: въ 
главномъ реальномъ училищ, въ жен- 
ской гимназчи и въ высшей торговой 
школ. 

Франщя. По послфднимъ свЪдЪ- 
вямь Эсперанто сильно распространя- 
ется въ военныхъ сферахъ. ИзвЪстный 
эсперантистъ капитанъ Байоль началъ 
читать курсъ языка Эсперанто въ С. 
Сирскомъ военномъ Училищ.$. 

Испан!я. 30 января депутащя мад- 
ридскихъ эсперантистовъ вручила ми- 
нистру народнаго просв5щешя петицию 
о введени Эсперанто въ учебныя заве- 
ня. Министръ заявилъ депутащи, что 

  

онЪ самъ убЪжденный сторонникъ Эс- 
перанто, 

5-го января открылись 9CHEPANTCKIE 
курсы для трамвайныхъ кондукторовъ 
и вагоновожатыхъ. 

Въ ТеррасБ начать новый курсь 
Эсперанто для мальчиковъ. — Въ Кор- 
дов$ языкъ Эсперанто преподается 
мальчикамъ и слБпымъ. — 

Въ настоящее время преподаваше 
языка Эсперанто введено во всЪхъ 
военныхъ училищахъ Испании. 

Итал1я. Въ ГенуБ муниципалитеть 
представилъ эсперантистамь постоян- 
ное помфщеше въ народномь универ- 
ситетБ. На эсперантсве курсы записа- 
лось боле ста челов къ. 

Румын!я. Въ БухарестЪ. функнюни- 
руютъ 6 эсперантскихъ курсовъ и, 
между прочимъ, одинъ курсъ спещаль- 
но для парикмахеровъ. 

Англйя. Эсперантсюе курсы ведутся 
въ 37 кварталахъ Лондона. — Редак- 
nieŭ „Ihe British Esperantist“ nozyweno 
сл5дующее письмо отъ Департамента 
Министерства Народнаго Просвфщения: 
Мы уполномочены увЪдомить васъ, что 
Эсперанто принадлежитъ къ числу тьхъ 
предметов, на преподаваше которыхъ 
нами выдается субсидя вечерним» шко- 
ламъ и курсамъ. 

С. А. Сосдиненные Штаты, Въ Итак- 
скомъ Университет среди студентовъ 
KHTAĤUEBB образовался эсперантскй
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клубъ. Организаторами являются гг. 
Чао Ве-и, М. /Щен-чу, Ли-у, Кингъ и 
Ло. Китайцы находятъ, что Эсперанто 
особенно легокъ по сравненю съ ихъ 
родной „китайской грамотой“. 

Въ Балтимор Эсперанто 
ется въ коллеми Лойолы. 

Пере я. Въ ТавризБ организованы 
курсы „Эсперанто“ для персовъ и ар- 
МЯНЪ. 

препода- 

Эспераитекая жизнь. 
Esperanta vivo. 

Гермашя. Эсперантское движене 
среди германскихъ католиковъ растетъ 
съ каждымъ днемъ. Во многихъ горо- 
дахъ основались фимальныя отдфлен!я 
Всемрнаго Союза Католиковъ-Эсперан- 
тистовъ. Заслуживаетъ вниман!я тотъ 
фактъ, что папсюй нуншй въ Баварм 
особымъ циркуляромъ рекомендовалъ 
Эсперанто германскимъ епископамъ, о 

  

чемъ и ловелъ до свЪъдЪмя Ero Свя- 
тЬйшества [я Х, Папы Римскаго. Cb 
своей стороны католичесюй епископь 
a-p» Georgius Schmid von Gri: 
neck произнесъ прекрасную pupo 
BHAUCHIA JCNCpPARTO NIN BCEMIPROĤ Ilepkau 
Христовой; „OGmili языкъ есть путь 
къ сердечности и миролюбио“. Въ вилу 
послБднихь успБховъ Эсперанто рЪше- 
но издавать спешальный журналъ для 
германскихтъ католиковъ-эсперантистовъ 
„onakbliler. fur katholische €Esperan- 
tisten“. 

На съфздВ представителей герман- 
скихъ колонй проф. Мейнгофъ и 
директоръ Восточно-Африканскихъ же- 
л5зныхь порогъ высказались за введе- 
не языка Эсперанто среди африкан- 
скихъ племенъ въ германскихъ коло- 
няхъ. И такъ, можно над’Ъяться, что 
въ недалекомъ будущемъ и африкан- 
скте дикари станутъ нашими „Запуеа- 
noj“! Но тогда они перестанутъ быть 
дикарями и благодаря Эсперанто вой: 
дуть въ семью культурныхъ народовъ! 

Основаньъ международный союзъ 
почтовыхъ чиновниковъгэсперантистовъ 
съ оффишальнымъ органомъ „/Ро51а-Е5- 
perantisto“. Пробный номеръ съ уста- 
вомъ союза высылаеть безплатно г. Р. 
Schmidt, Herberstrasse No 23, Dres- 
den. 
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Въ Берлин 55 изв5стный парижек!й 
профессоръ архитектуры АбвасЬЕ 
прочиталъ на язык Эсперанто публич- 
ную лекцио на тему: „Sociala arto en 
Егапси]о“, Гражданское искусство во 
Франщи. 

Въ Герлиц'Б труппой профессо: 
NANBHBIX'b AKTEpOB'B „Reichshallentheater“ 
поставленъ спектакль на языкБ Эспе- 
ранто. 

Франкфуртская читательня 
„МоЧегв“ выписала, между прочимъ, 
50 эсперантскихъь журналовъ. 

Въ Любек$ д-ръь Мебушьъ про- 
читал”ь интересный докладъ на тему: 

„Esperanto en la servo de Ruĝa Kruco“, 
Эсперанто и его заслуги для Краснаго 
Креста. 

Въ Д резден $ полицейеке держа- 
ли экзаменъ въ знаши Эсперанто, о 
чемъ начальникомь полищи г. Кб ое”- 
омъ доложено г. Министру Внутрен- 
HHUX'b лъ. — Вь Хемниц для 9O- 
стовыхь — городовыхъ-эсперантиетовъ 
установлень особый знакъ: зеленая 
звБздочка на лЪвомъ рукав мундира. 

Франщя. Парижеке эсперантисты 
обратили вниман!1е на столь модныя въ 

нашуъ вЪкъ „интерьвю“. Такъ, веотруд- 
ники эсперантскаго журнала для юно- 
шества „-Уилесо“ интервьюровали, между 
прочимъ, депутатовь Лебука, Виль- 
ма, Рейнака, редактора журнала 
„-Га Democratie“. Санье, проф. Го- 
теро, Моно, драматурга Гристанъ- 
Бернара и мн. др. Въ вопросБ о 
значении! Эсперанто для молодежи  BCh 
сошлись въ томъ, что Эсперанто нельзя 
не рекомендовать всЪфмъ и каждому, осо- 
бенно же для заграничныхъ экскурейй. 
Турецкй посланникъ въ Париж 
умъ- Паша въ бесъдЬ съ редакто- 
ромъ xypuHana „Je Monde Esperantisie“ 

    

     

выразиль свою симпатю Эсперанто. 
„Нужно надЪяться, — сказалъ оттоман- 
ск дипломатъ, — что Эсперанто бу- 
деть все болфе распространяться по 
всему мру“. 

Французскй Министрь Финансовъ 
относится съ неизм$нной симпатей къ 
нашей илеф. 

Въ Л!онЪ капитань Друдэнъ 
прочиталъ лекщю „Эсперанто и Крас- 
ный Крестъ“. Присутствоваль весь 
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157-й ИЪхотный полкъ въ полномъ со. 
ставЪ. Въ казармахъ открыты два эс- 
перантскихъ курса: 1) для унтеръ-офи- 
церовъ и 2) для рядовыхъ. Въ Кондэ 
поручикомъ Манневи произнесепа р'ЪЬчь 
объ Эсперанто и его значени для во- 
EHHBIX'b. 

Dupxua aBTOMOGHIEĤ, a9POHNAHOB H 
дирижаблей CleEment-Bayard us- 
дала интересный каталогъ на Эсперанто 
(33 Quai Michelet, Levallois, Paris). Toro 
же фирмой изданы на Эсперанто спе- 
щальныя депеши, которымы пользуются 
аваторы во время полетовл, для сноше- 
НЯ СЪ „наземнымъ мромъ“. 

Изв стная Парижская фирма На- 
свее & Сте пожертвовала м$стному 
Обществу эсперантистовъ 1000 фран- 
ковъ. КромЪ того Генеральный Сов’Бтъ 
Департамента Сены вотировалъ тому 
же Обществу субсид'ю въ размЪрЪ 300 
франковъ. 

Бухареетъ. Въ болгарскомъ обществ 
„Братство“ Н. Ременковымьъ пред- 
принятъ цфлый рядъ лекщй. 6-го фев- 
раля имъ причитана первая лекщя на 
тему: „О значени Международнаго 
Языка и его значен!е для народовъ и 
сиещально для рабочаго класса“. 

Швейцар. Въ Лозаннскомт „Хри- 
станскомъ СоюзЪ“ прочитанъ докладъ 
на тему „Голстой и Эсперанто“. Ав- 
торъ распространенной и у насъ въ 
Росс книги „Половой вопросъ“, про- 
фессоръ псиматри Августь Форель 
вступилъ въ число членовъ Швейцар- 
скаго Эсперантскаго Общества и Все- 
мрной Ассощаци! Эсперантистовъ вра- 
чей. Недавно, совершая свое лекцюн- 
ное турнэ по Германш, Австри и Швей: 
цари, маститый профессоръ выступаль 
съ публичнымы докладами на альтру- 
истическя темы и между прочимъ, на 
тему объ Эсперанто. Въ своемъ новЪй- 
шемъ трудЪ „Культурныя стремленя 
современности“. А. Форель посвятилъ 
двЪ главы Эсперанто. 

Испашя. Королева Mcuancxas со- 
благоволила принять въ ларъ эсперант- 
сюй вБеръ, преподнесенный ей отъ 
имени редакщи парижской эсперантской 
газеты „.Га Лауаао“. Такой же вЪеръ 
редакщей той же газеты былъ препод- 
несенъ и королевБ Румынской. — Въ 

   № 5—6 

Сабаделл Ъ образовалось Католичес- 
кое Общество съ цфлью пропаганды 
Эсперанто. Въ Барселон? органи- 
зуется эспераптская выставка. — Въ 
Мадрид на съБздБ Экономичес: 
кихъ Организашй г. Рикардо Ко- 
дориту выступилъ съ докладомъ о 
HANCHI языка Эсперанто. Единогласно 
рЬшено докладъ г. Кодорейу нанеча- 
тать, а вопросъ пёредать на обсуждеше 
экономическихъ организашй. 

Erunerp. Въ КаирЪ прочитана лек- 
щя объ Эсперанто. 20—25 февраля 1911 
здЪсь состоится У международный коп- 
грессъ слЪпыхъ подъ предсБдатель- 
ствомъ министра иностранныхь дфлъ. 
8 3 программы съЪзда гласитъ: „7Ke- 
лателенъ-ли Эсперанто вЪ качеств 
универсальнаго языка для слБиыхъ?“ 

Узона. Въ ПитсбургБ Эсперантское 
общество устроило банкетъ, HA KOTOPOMD 
выступили съ рЪчами: ректоръ упивер- 
ситета, директоръ женской гимнази, 
британскй консулъ и редакторы двухъ 
мБстныхЪ наиболБе вмятельныхъ еже- 
дневныхъ газеть. Ректорь въ своей 
рЪчи далъ обЪщаве немедленно ввести 
преподаван!е Эсперанто, а проф. Арм- 
стронгъ начальникь академи Ĉasi 
«Гфейу предложилъ въ видЪ экспери- 
мента ввести на годь Эсперанто въ ка- 
чествЪ обязательнаго предмета вЪ под- 
вБдомственной ему академ, а затЪмЪ 
произвести соотв'тствующую анкету. 

Prila veterantaŭdiro. Laŭ „La Kore s- 
pondanto“, esperanta gazeto propa- 

ganda, literatura e meteorologia. 

S-ro Sfeijoon, hispana meteorologo en 
Valencio jus komencis publikigi en „La 
Korespondanto“, speciale fondita tiucele, 
veterantaŭdirojn kun dusemajnaj, sinopti- 
kaj kartoj. „En Usono -— li diras en sia 
antaŭparolo — kie la meteorologiaj studoj 
estas organizitaj plej perfekte, Signal-Ofi- 
cejo de Washington, atmgas la plej bonajn 
rezultatojn enla veterantaŭdiroj, precipe kio 
rilatas al la avizoj transsendataj al la At- 
lantika marbordo, k ordinare trafas 82 
po 100. 

„l-a Meteorologia Oficejo en Londono 
sin alproksimigas al tiu lasta numero en 
la veterantaŭdiroj sendataj Hamburgon. 
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En “aliaj landoj, kie estas starigitaj meteo- 
rologiaj servoj, la proporcio de la antaŭ- 
diroj konfirmitaj estas 70-80 po 100. 

„Atingi tiujn rezultatojn ni intencis Q 
kun la Dia helpo ni daŭrigas labori kun 
ĉiuj niaj kardano celante, ke nia dekkvin- 
taga veterantaŭdiro atingu la saman 
gradon iie propableco, kiun atingas la 
antaŭdiroj faritaj unu aŭ dutagojn antaŭe 
de la meteorologiaj oficejoj, ĉu naciaj ви 
inter naciaj. 

„Niaj antaŭdiroj sin apogas, precipe, sur 
la sciigoj kolektitaj en la moteorologiaj 
oficejoj kaj publikigitaj en oficialaj gazetoj. 
Do, kalkulante en “tiel kompleksaafero sar 
elementoj nekompletaj, ĉu pro telegrafiaj 
aŭ presaj eraroj, facile oni komprenos ke, 

kvankam nia sistemo estas bona kaj pre- 
cizaj la leĝoj, kiujn ni trovis, nia vojo estas 
plena de grandaj baroj, kiuj malpermesos 
ke ĉiam niaj veterantaŭdiroj estu konfir- 
mitaj, kiel estas nia deziro.“ 

„Sfeijoon konservas por si mem la se- 
kreton de la meteorologiaj leĝoj, kiujn li 
eltrovis nur per longa kaj laciga laboro. 
Sed, por ke la legantoj de lia duonmonata 
hispana revuo, povu pli facile kontroli 
la antaŭdirojn per sciencaj dokumentoj, en 
ĉiu numero, flanke de sia artikolo, li re» 
presas la observojn de la madrida obser- 
vatorio pri la pasinto. Tiamaniere ĉiuj 

povas: vidi kiam kaj kiom li eraras. Си 
tio ne estas ekpruvo de certeco ? 

„La leganto rimarku gravan diferencon 
inter la laboroj de la observatorioj kaj 
tiuj de nia kunlaboranto. Helpataj de 
ĉiuspecaj tre perfektaj iloj, kaj multaj tele- 
gramoj, la observatorioj nur atingas malku- 
raĝe anonci la veteron unu aŭ “du tagojn 
antaŭe, dum Sfeijoon, kiu havas neniun 
observatorion, neniun ilon, ricevas neniun 
telegramon, nur legante la revuojn, kiuj 
alvenas al li malfrue el Londono kaj Pa- 
rizo, anoncas, almenaŭ kun la sama cer- 
teco, la veteron 15 tagojn antaŭe. 

„AJ ĉiuj kiuj dubus pri la scienco nio, 
povas demandi: kio estas scienco ? Re- 

gistri meteorologiajn cbservojn kaj tele- 
gramojn, aŭ legien ili la estontan veteron ? 
Kiu estas scienculo ? Tiu, kiu kunigas la 
elementojn de la pro blemo, aŭ tiu, kiu 
solvas la problemon ? 

„En Valencio pluvas tre malofte. Multe- 
foje okazis, kiam ĉiuj terkultrristoj males- 
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peris, ke pluvo alvenis ekzakte la tagon 
anoncitan de Sfeijoon. Pro tio la lokaj 
jurnaloj ne ŝparas siajn gratulojn, sed 
samtempe, kelkaj malĝentile klopodas, mal- 
“graŭ la malpermeso, publikigi pli malpli 
kaŝe la veterantaŭdirojn, tuj kiam ili aperos 
en Prognosticos de Sfeijoon. Senutile estas 
diri ke tiu ĉi lasta revuo tute entuzias- 
migas siajn abonantojn. 

„Ankaŭ la scienculoj mem estas entuzias- 
migataj. Antaŭ du jaroj, franca publika 
observatoriestro, kiu multe admiris la el- 
trovaĵon de sfeijoon, proponisal li planon 
por diskonigi liajn veterantaŭdirojn ; sed, 
preskaŭ tuj poste, li mortis. Си la rolo 
de tiu diskonigo estas rezervata al la 
internacia lingvo ? 

„Antaŭ du monatoj, kiam unu amikovi- 
zitis Sfeijoon por peti, ke li bonvolu sribi 
artikolon por esperanta gazeto, li respon- 
dis: „Volonte, ĝis nun, mi nur skribis 
por hispana preskaŭinsulo, sed mi povas 
antaŭdiri por tuta Eŭropo ankaŭ tiel ĝuste 
kiel por Hispanujo, ĉar la fundamentoj de 
ĉiuj miaj kalkuloj estas bazitaj sur la tre 
precizaj observoj publikigitaj de la pariza 
Observatorio“. 

Ĵen estas vere praktika apliko de nia 
kara lingvo al la afero utila Ŝe esence 
internacia! Bonŝancon al vi, brava kun- 
batalanto ! 

Aspirante tutkore la sukceson de tiu 
kuraĝa entrepreno, ni plezure donos al 
ĉiuj dezirantoj detalajn informojn £x la Re- 
dakcio de Riga Stelo volonte helpos aboni 
„La Korespondanto“, kiu publikigas duon- 
monate la cititajn antaŭdirojn ĉc sinoptika- 
jojn £ al la gazetoj, kiuj dezirus ilin uzi 
por siaj celoj, akiri de Sfeijoon la rajton 
publikigi ilin oficiale. 

ОБЩЕСТВА — SOCIETOJ. 
Bcepocciŭicxaa Jlura JCNLPAHTHETOB'B. 

(С. Ilerepoyprp, Hespckxiti, 106). 81 Map- 
та подъ предсфдательствомъ Н. П. Eb- 
стифЪева состоялось общее двухгодич- 
ное собрайе Лиги. Изъ доклала прочи- 
таннаго предсЗдателемъ Лиги Г. Поет- 

  

  

никова видно, что въ настоящее время 
Лига имфетъь отдЪленя въ 30 гор., а 
именно: въ АлександрополЪ, Баку, Ви- 
тебекЪ, Вышнемъ-ВолочкЪ,ВаршавЪ, Дер- 

Злизаветградъ, бентф, Екатеринодаръ, 
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Ивано-Вознесенск\, Иркутекь Красно- 
spexb, КостромЪ, Кишинев, КурекЪ, 
Майкоп, МосквЪ, МелитополЪ, Острог, 
ПетербургЪ, (центральное отдлеше), Рос- 

  

  

товБ на Дону, РЪжиц®, СараловЪ, Став“ 
ponox'b Кавказкомъ СимферополЪ, Сим- 
бирскЪ, Тифлиеф, ЧитЪ, УфЪ, Яросла- 
Bub. 

Были избрапы: предсфлателемъ г. 
Постниковъ, товарищами предеЪдателя 
Н. ll. ЕвстифЪевь и Васильковекй, се- 
кретаремъ г-жа Трапезникова; членами 
комитета гг. Анаторъ, Берпигеръ, Дада- 
евъ, Гурковъ и rema Зике; чле- 
нами Ревиз’овной Моммисем г-нъ Т. 
A. Ilavuncxiti. Васильева. Даитрева. 
и баройъ Сиевдлеръ. Организованы так- 
же 7 комисеШ : пропагадная, финансовая, 
преподавательская, бальнал, театральная, 
копгресспая и административная. 

2 апрЪля въ помщенш О-ва „Опасе- 
шя па Водахъ“ г. Евстифъевымъ про- 
читана публичная лекщя „Истор!я воз 
пикповешя междупароднаго языка“, г. 
Постниковымъ: „Объ Эсперанто“. Въ 
послЪдней рфчи иптересны мотивы : те- 
орйя необходимости для истербургекихъ 
эспераитиетовъ остаться аристокрамей 
среди русскихъ эспераитистовъ и Teopisi 
произношешя па Эсперанто, совершенно 
отличпая оть мнфи, высказанныхъ по 
этому вопросу г. г. Чефечомъ, Г. Mo- 
комь и П. -Бертело. 27-го Марта по 
ипищативЪ В. Л. 9. быль устроенъ въ 
повомъ помфшенш гимнази Феодорова 
спектагль и концертъ. При участш режи- 
сера г, Эльвъ, были AB; 
ONHOAKVNSI KOMEAIN: „Heredaĵo de Klo- 
darek“ (Hacxbncrpo Ksonapexa) D, де 
Мениля въ переводЪ съ Эсперанто па 
русск языкъ и „ЗдЪфеь говорятъ на 
Эеперапто“. Перед сиектаклемь T-N 
Васильковск! сказалъ нфеколько словъ 
объ Эсперанто, а г-шь Еветефъевь даль 
объяснеше передъ пачаломъ комеди 
спещально объ эсперантекихъ копгрес- 
сахьъ  ПослЪ копцертнаго отдЪла п 
изя гимна „Га Espero“ слЪдовали 
танцы до 8 часовъ утра. Одновременно 
была экспонпрована богатая эсиерант- 
ская выставка г-на Лоренсона и Сто- 
на. Ветеръ поеЪтило боле 800 лицъ. 
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Ковенское Общество Эсперантиетовъ, 
Bb короткое время завоевало почетное 
положеше среди другихъ эсперантскихъ 
оргапизащ не только въ Росеш но и 
заграницей.Благодаря высокой нравствен- 
ной поддержкЪ со стороны автора 
языка „Эсперанто“ д-ра Заменгофа, и 
большому притоку денежныхъь  сред- 
ствъ, частю отъь членекихь взносовъ, 
частно OTb продажи своихъ издан!й, 
Общество могло на первыхъ-же порахъ 
широко поставить свою дЪятельность. 
Въ течеше всего зпмняго сезона этого 
года п настоящее время, при обществЪ 
съ большимъ успфхомъ функцюниро- 
вали курсы  эспераптекаго — языка, 
благодаря чему число лицт, знакомыхъ 
съ Эсперанто, достигло значительнаго 
количества. Однако, чтобы продолжать 
въ томъ-же направлеши Общество пужда- 
ется въ постоянномъ активномъ содЪй- 
ствш и сотрудничествЪ со стороны сво- 
ихъ членовъ велЪфдетве чего Правлен!е 
обращается ко веЪмъ сочленамъ со слЪ- 
дуюшими пожелашями: 

1. Привлекать въ число членовъ 
К. 0. 9. своихъ знакомыхъ и распостра- 
HATE правильныя свЪдЪшШя о языкЪ Эс- 
перапто среди окружающихъ, 

2. Пользоваться при перепискЪ из- 
данпыми Обществомъь открытыми пись- 
мами, конвертами и псчтовой бумагой, 
которые можно прюбрЪтать вь Обще- 
ств п въ магазинЪ Загадзкаго (Рут- 
скаго), 

8. Посфщать Beb собрашя Обще- 
ства, въ особенности очередныя засЪ- 
дашя Правлешя, пропеходяция по пят- 
ницамъ, 

4. Читать постоянно эсперантекя 
книги прюобрфтать ихъ или въ Обще- 
ствЪ, пли въ магазинЪ Завадзкаго (Рут- 
скаго), состоящаго комисеюнеромъ Ко- 
венскаго Общества Эсперантистовь и 

5. ПрюбрЪети и посить утвержден- 
пый Г. Ковенскимъ Губерпаторомъ зна- 
чекъ Общества цЪна котораго 1 руб. съ 
именной подииеью па немъ. 

Riga Stelo. La 28-an de aprilo (21 de 
majo) en Riga estas inaŭgurita esperan- 
tista societo. 

La ĵus fondita societo, nomata „RIGA 
STELO“, estas registrita de Livlanda 
Guberniestro £x konsistas nur el la abo- 
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nantoj de la samnoma revuo. Detalojn ni 
prokrastas ĝis la sekvanta nun ero. 

Verda Radio. Esperaĥtista Literatura 
Rondeto presigas nun „Almanakon de 
originalaj verkoj“, kies unua volumo bal- 
daŭ aperos. La Redakcia Komitato (Gu- 
sev per. 4, loĝ. 12, S. Peterburgo) kon- 
konsistas el s-roj N. P. Evstifejev, T, 
А. Sĉavinski (Peterburgo) k V. №. 
Devjatnin (Kovno). 

Ревель. 21 марта (2 апрфля) состо- 
ялея праздникъ, устроеный Ревельскимъ 
Кружкомъ Эепераитистовъ. Присутетво- 
вало около 450 человЪкъ. 

Варшава. 14/27 марта состоялось го- 
довое собраше Ро]а Езрегапиза Зосею. 
Президентомъ былъ избрапъ инженеръ 
А. Грабовеки. 

Харьковъ. 14 февраля Харьковское 
Общество Эсперантистовь устропло въ 
одномъ изъ мЪетныхъ театровь литера- 
турно-музыкальный вечеръ. Былъ про- 
читанъ докладъ о распространен Эеие- 
ранто, была поставлена комедя „Ми тог- 
tis“, Я умеръ. Вечерь прошелъь оченъ 
оживленно; присутствовало до 400 чело- 
вЪкЪ. Кром пебольшого дохода, кото- 
рый получила касса О-ва, наиболЪе 
важнымъ результатомъ нужно признать 
фактъ, что о вечерЪ поместили сочув- 
ствепиыя статьи веЪф харьковек!е газеты, 
ие исключая даже тЪхъ, кои до сего 
времени отпосились къ Эсперанто или 
равподушио, или враждебно. 

Одесса. ПредсЪдателемъь Одесскаго 
О-ва Эсперантиетовъ избранъ С. И. Ор- 
ловекй. Новый адресъ О-ва: Херсон- 
ская 52. 

Вишиневъ. Открыто отдфлеше Все- 
росе йской Лиги Эсперантистовъ. 

Kiepp. 8-го февраля въ залБ поль- 
скаго клуба „Ognivo“ г. Новаковекй 
прочелъ передъ многочиеленной публики 
докладъ на тему: „Pasinta, nuna £ estonta 
stato de Esperanto“, Эсперанто въ его 
прошломъ, настоящемъ и будущему. 
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Internacia Ligo de Poŝtoficistoj. Tiu 
ĉi nova ligo estas tre interesa, ne sole 
por la poŝtoficisto, sed ankaŭ por la 
publiko. Kiel agrable estos trovi en la 
poŝtoficejo iun, kun kiu oni facile inter- 
parolos, vojaĝante en fremda lando! Ad- 
reso: Sro Paulo Schmidt, Herbertstrasse 
23, Dresden, Germanujo. 

Orientgermana Esperantista Ligo па 
TONNUHOMD  COOpaHim Bb  Kennreĉeprb 
рЪшила присоединиться къ „\Уанееа Ез- 
perantista Ligo“ l организовать въ 1912 
году пограничный конгреееъ въ Данцигъ- 
ЦопотЪ. 

Bavars Esperantista Ligo, 
телемт которой въ настоящее время 
состоитъ г. Орталь, совмфщаеть въ 
сесбЪ 22 мЪетныя группы. 

предефда- 

На собраши делегалозъ ЗаКза Espe- 
rantista Ligo pp ДрезденЪ избраны 2 
президента; д-ръ А. Шраммъ и Френ- 
ель, первый для внЪшнихъ п второй для 

впутреннихъ сношений. 

Internacia Soeieto de Esperantistoj- 
Juristoj. Dum la Il Universala Kongreso 
en Genevo estis fondita Internacia Socie- 

to de Esperantistoj-Juristoj, kiu celas: 
disvastigi Esperanton inter la juristoj, krei 
kaj konservi inter siaj anoj alerajn rila- 
tojn, verki Esperantan juristan vortaron, 

aj artikolojn de internacia jaroscienco 
k. t. p. Kiel membroj estas invitataj ne 
“Ne advokatoj (jurintaj kaj privataj), sed 
ankaŭ juĝistoj diversrangaj, ankaŭ la 
„kandidatoj“ de la Juĝejo kaj „zemskije 
naĉalniki“, E de leĝoscienco kaj 
ĝenerale juristoj, t. e. personoj, studintaj 
teorie aŭ praktike. kiun ajn juron: krimi- 
nalan, civilan, eklezian, pam i ekz. 
la inspektoroj de l'impostoj k. р. La 
regularo kaj diversa dete mletaj estas 
senpage riceveblaj ĉe B. Kotzin laŭ l- 
агезо: Москва, ApOaTb, M 9, KB. 39. 
Пом. Присяжи. ПовЪрен. Б. И. Konnmp. 
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Универсальная Эсперанто-Ассощаця. 
Universala Experanto-Asocio. 

Aldono al Oficiala Jarlibro. Tiu ĉi 

aldono jus aperis. Ĝi enhavas la plenan 
liston de la novaj Delegitoj k£ adresŝan- 
ĝojn post la apero de la Jarlibro 1911, 
ankaŭ la nomaron de la novaj Esperantiaj 
Entreprenoj. Tiu ĉi aldono estas necesa 
suplemento al nia Oficiala Jarlibio. Niaj 
abonantoj povas ĝin mendi de la Redak- 
cio de „Riga Stelo“. Prezo ro kop. aŭ 
respondkupono. 

Пстербургъ. 17 марта состоялось 
областное собраше У. 9. Л. въ помЪще- 
иш Веероссйской Лиги Эепераитиетовъ. 
Собраше было открыто докладомъ облает- 
пого Вице-Делегата г-па А. Зайцева, въ 

которомь онъ обратилъ внимаше присут- 
ствовавшихъ на важную роль У. 9. А. 
въ эсперантизмЪ. BATBMB слЪдовалъ 
отчетъ областпаго Делегата г-на Сако- 
вича объ услугахъ оказанныхь имъ, и 
собраше рЪшиао: всячески пропаганди- 
ровать Ассощацио. Для этого избрана 
спещальная комиес@я п, для удовлетво- 
решя ея потребностей создать Областную 

  

    

кассу. Наконець, г-нъ В. НЪжинекш 
предложилъ за свой счеть издать спут- 
никъ по Петербургу. Вообще можно 

  надъяться, что У. 9. А. Въ Петербур- 
ГБ хорошо разовьется, такъ какъ первое 
Областное собран обратило виимаше 
Петербургекихъ эспераптистовъ па Эс- 
nepanrio H число эспераиановь въ 
Цетербургв растетъ довольно быстро. 

Международная Лига чиетаго пита- 
niz. lIntarnacia Ligo de ГРига Nutraĵo. 
Международная Лига Чистыхь Пита- 
тельныхъ П родуктовъ. Таково назваше 
новаго эспераитййскаго предирёиия, адресъ 
котораго не попалъ въ носл$диее издаше 
Oficiala Jarlibro U. Е. А. ЦЪль общества 
дать потребителю безусловпую гараи- 
тно доброкачественности и пефальеифи- 
цированпости покупаемыхь ими стЪет- 
ныхъ продуктовъ. 

Дрезденъ. При содфйетвш У. 9. А. 
NBAANB CNPABOUUDHI  ZNCETOKD (gvidfolio) 
или путеводитель по городу Дрездену 
въ двойномъ форматЪ Mono 16% ЖЗ. 

в 

Вь № 93 „Esperanto“ приводить 
перечень городовъ, гдЪ чиело членовъ 
У. 9. А. возраело свыше 20. Poceig sa- 
иимають далеко пе послЪдиее мЪето, а 
имепно сюда слЪъдуеть отнести города: 
Варшаву, Калишт, Ковно, Кутаиетъ, С.- 
Петербургь, Тифлиеъ п Умачь. 

По словамъ той-же газеты, д-ръ А. 
Фишертъ. нашь ревноствый шонеръ 
въ ТифлиеЪ, зачислень пожизненнымъ 
членом”, У. 9. А. 
Новые Делегаты и измфненя: 

Novaj Delegitoj $ ŝanĝoj: 
Баку. Новый адресъ делегата II. B. 

Пичугина: Позенавекая, 22. 
Bakuo: Nova adreso de la delegito 

P. V. Piĉugin: Ul. Pozenavska, 22. 
Варшава. /l-pbp Людовикь Чыбе- 

зынскТИ, Уд. Шопена 1. 
Varsovio. Dro Ludoviko 

zynski, Ul. Sopena 1. 
Золотоноша. „[bTrHiii anpecp fHeserara 

А. Андр1евскаго: Торговая 17, вв. 
29, Одесса. Корреспонденцио слЪдуетъ 

Chybe- 

паправлять новому  вицеделегату А. 
Климовском у; Черкасская ул. 20, 
Золотопоша. 

Zolotonoŝo. Someradreso de la dele» 
Torgovaja 17, 
korespondu al 
Klimovski: 

gito A. Andrievski: 
loĝ. 29, Odessa. Oni 
nova vicedelegito: А. 
Cerkaskaja 20, Zolotonoŝa. 

Иркутекъ. Банниковт. Служба 

Тяги Забайкальской жел. дор. 
Irkutsko Banniko v. Slujba Tia- 

gi Zabajkalskoj jel. dor. 

  

Кеми. Фивляпдя А. Корпелай- 
пенъ, Купецъ. 

Kemi. Finlando. A. Korpelais 
nen, komercisto. 

Ковно. А. М. , Недошивиит. 
Михайловсй up. NOMD Pana. sl 

Kovno. A. M. Nedoŝivin, Mihaj- 
lovskij prosp. domo Raca. ; 

Крыловъ. Сиглзмундъ Блотинкт, 

фармацевтъ. 
Krylovo. Zygmunt Blo tni kk, farma- 

ciisto. 
Минскъ. Anronp Menpbobaucxii, 

Врачъ. Подгорный пер. 4. 

             



1911 

Minsko. Antono Niedviedski, 
kuracisto, Podgornyj per. 4. 

Рязань. М. Г. Цимбалистый. 

Riazano. M. GCymbalisty. 

Редакщя просить гг. Делегатовъ, ад- 
реса коихъ не соотвЪфтетвують даннымъ 
Оффищальнаго Ежегодника на 1911 Г., 

поспЪшить присылкою ей вЪрныхъ свЪ- 

дЪнШ- 
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Тейково. Влад. губ. С. Суров- 
цевъ, губернскШ химикъ. 

Tejkovo. gub. Vladimir. S. Surov- 
cev, gub. hemiisto. 

La Delegitoj, kies adresoj ne estas 

ĝuste notitaj en la Oficiala Jarlibro 1911, 

estas petataj tuj sendi al la Redakcio la 

necesajn sciigojn. 

  

Gvidilo tra Riga urbo «' marbordo. 

Monumento de Petro la Granda. 

(Al nia bildo) 

La 4/17 -an de julio 1910 la urbo Riga 

festenis la 200 -an datrevenon de l'anekso 

de Baltikaj provincoj al la Rusa sceptro 
S tiu tago estis solenita per la inaŭguro 

en la ĉeesto de Imperiestro Nikolao II 

de du monumentoj de Petro la Granda: 

unu en Kurtenholo apud Riga X alia en 

la urbo mem. 

La lasta monumento estas metita en 

la plej bela loko de la urbo: en la komen- 

co de Alexandra bulvardo, guste kontraŭ 
la samnoma ponto, kiu kondukas al Kalk- 
strato, la plej centra de la malnova urbo. 

La statuo, verko de Gustavo Smidt- 

Kassel, prezentas la caron Petro rajdanta 

k vestita en liatempa uniformo de Preo- 

braĵenski-regimento kun la stelo £ ru- 

ando de l' ordeno de St.-Andreo. 

La granita coklo 4,550m alta havas ne- 

larĝan, ambaŭfine rondigitan formon. La 

alto de la ĉevalo estas 4,70 m; la ĉevala 

kapo I m. Sub ĝia torso homo mezalta 
pasas senĝene. La rajdanto cla ĉevalo 

estas duoble pli grandaj ol la naturaj. 

La statuo estas fandita de Martino en 

Berline transportita al Riga dismembri- 

gite: la ĉevala torso kun la radjanto, la 

piedoj $ la vosto K la eroj estas lute 

muntitaj jam surloke. La pezo de la fan- 
daĵo estas cirkaŭ 3000 kg. (190 pud.) 

Kiam la projekto estis aprobita, antaŭ 

ĉio estis preparita provizora modelo el 

  

argiro nur trione granda ol nuna monu- 

mento; tiu provizora modelo estas nun 

konservata en la Belarta muzeo de la ur- 

bo Riga. La skulptisto verkis el la natu- 

ro mem: li laboris observante vivan mo- 

delon: ĉevalviron, kiu estis pruntita al li 
el la imperiestra ĉevalejo. Poste, laŭ tiu 

helpa, estis farita modelo el gipso dece 

granda t nur laŭ tiu lasta estis fandita la 

bronza originalo. 

La skulptisto daŭro hezitis antaŭ ol 
decidi la demandon: kiel vestigi Petron? 

— Falkonet, verkinto de la fema „Kupro 

Ra;danto“ en Peterburgo, vistigis lin en 
antikvan mantelon; Lederer, unu el la 

de Riga konkurso de monumentoj de Pe- 
tro, ankaŭ prezentis la caron en antikva 

togo. Sed. Petro mem vestigis la tutan 
Ruslandon laŭ la germana modelo Ŝ 
Smidt prezentis la caron same vestita. 

La monumento en la naturo estas pli- 

grandioza e bela ol tion montris la mo- 

delo; tia estas la fiko de bela kadro de l' 

edificoj Ŝ£ gardenaĵoj de nia bela urbo; 

tien oni povas vidi laŭ la fotoaĵo farita 
post la inaŭguro de l' monumento: la ĉe- 
valo samĉ parada, paŝanta je prudenta S 

eleganta aluro; sed la Rajdanto estas ma- 

jesta e konkeranta; tio ne estas reĝo ga- 
lopanta sur placo parada, sed la caro-kon- 
kerinto, kiu enrajdas en la almilititan 

urbon! 

————— nc
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BONPOCBI ABBIKA. 
LINGVAJ DEMANDOJ. 

Неиз вФстныя до сего времени мысли великихъ людей о международномъ 

языкЪ и Эсперанто. 

Nekonitaj opinioj de eminentaj homoj 

И 

Тоть-же Пужула приводить мыЪъше 
объ Эсперанто Франциска Пи и Маргаля, 
бывшаго президента Испанской Респуб- 
лики, высказанное имъ въ газетЪ Е 
Nuevo Кертеп (Новый Режимъ) № 369. 
Madrido 29. de januaro 1898. JlaBb kpar- 
кую характеристику языка Эсперанто, 
авторъ продолжаетъ: „На сегодня до- 
вольно; быть можеть мы еще вернемся 
къ деталямъ. Сейчасъ же достаточно 
сказать, что Эсперанто изобрЪтенъ рус- 
скимъ докторомъ Заменгофомъ и уже въ 
извЪстной степени распространенъ въ 
ЕвропЪ и оказалея пригоднымъ для пе- 
ревода не только сочинен! научнаго ха- 
рактера, но’также для разсказовъ и по- 
вфетей, какъ напр. сказокъ Андерсена, 
й болЪе крупныхъ произведен, напр. 
Толстогои Дикенса, стихотворенЙ, напр. 
Виктора Гюго и поэмъ, папр. Байрона, 
и даже самого Гомера. На этомъ языкЪ 
теперь уже издается „библютека“ и жур- 
налъ. 

„Эсперанто—это нё „всемрный“ языкъ> 
а международный, которымъ съ успЪ 
хомъ могутъ пользоваться для внЪшнихъ 
сношен!й всЪ народы, отнюдь не бросая 
своего родного языка и даже мЪстныхъ 
нар ий. 

„Мы, кои такъ страстно желали бы уви- 
дЪть уничтоженными всЪ преграды 
между отдфльными народностями, не ко- 
лебаясь совфтуемъ обратить внимане 
на этоть языкъ и принятрся за его изу- 
чене всБмъ интеллигентнымъ людямъ, 
имвющимъ доброе сердце, и коимъ до- 
рогъ интелектуальный и моральный про- 
грессъ народовъ“. 

II. 

OpEecrb ApuI»KOHB, Archdeacon, книгу 
xoroparo „Pourquoi je suis devenu Es- 
pĉrantiste“ €b TARHMDB захватывающимъ 
интересомъ читаеть теперь „весь Па- 

pri la lingvo internacia K Esperanto, 

PHW»“, NOMBETHIB BB послЪднемъ но- 
Mepb La Revuo saMbrxy нЪмецкаго фи- 
лософа Ничше, которую читатель най- 
деть въ его извЪетномь  сочинеи 
„Menschliches, allzumenschliches [** подъ 
№ 267. 

Вотъ переводъ этой замЪтки, въ ко- 
торой Ничше одновременно предеказалъ 
создане Международнаго Языка, и прак- 
тическое осуществлене воздухоплавашя: 

„Изучать много языковъ — это значить 
наполнять голову словами, а не фактами 
и мыелями, а между тЪмъ голова каж- 
даго человЪка можеть вмфетить только 
опредЪленное, строго ограниченное коли- 
чество знай. СлЪфдовательно изученше 
многихъ языковъ вредно, такъ какъ оно 
порождаетъ увфренноеть, что получается 
нЪфкоторый навыкъ, а на самомъ дЪлЪ 
только позаимствован!е способа общевшя 
и обманчивое чувство собетвеннаго CAMO- 
уважен!я; косвенно же оно вредно еще 
тЪмъ, что оно становится поперекъ пути 
къ пробрЪтеню истинныхь знай и 
стремлению заслужить уважене людей 
лояльнымъ путемъ. Наконецъ, оно есть 
тотъ топоръ, который рубитъ подъ самый 
корень нЪжное чувство восторженнаго 
восхищен!я передъ своимъ роднымъ язы- 
комъ; и это чувство непоправимо нару- 
шается и разрушается. Два народа, дав- 
пе величайшихь художниковъ мысли, 
греки и французы, никогда не изучали 
пностранныхъ языковъ; но, такъ какъ 
взаимныя сношен!я ‚людей неизбЪъжно 
становятся все тЪенЪе и настойчивЪе — 
напр., лондонскому купцу. если онъ же- 
лаетъ быть на высотВ своего положеня, 
въ настоящее время, необходимо, по 
крайней мЪрЪ, знане восьми иностран- 
ныхъ яаыковъ — TO изучене н%еколь-. 
KHXB иностранныхъ языковъ является 
какъ бы неизбфжнымь зломъ, которое 
дойдя до своего апогея, само заставить 
человЪчество поискать выходъ изъ этого 
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положен!я п когда либо, въ болЪзе или 

менЪе отдаленномъ будущемъ, для каж- 

даго будетъ существовать одинъ только 

новый языкъ, во-первыхъ, какъ языкЪ 

для торговыхъ сношений, а затЪмЪ, въ 

равной мЪрЪ, п для всякаго рода духов- 

паго общеня, точно также какъ неиз- 

бЪжно нЪкогда будетъ существовать и 

воздухоплаваню. Въ противномъ случаз, 

для чего же существовала бы лингви- 

стика, наука въ продолженш цФлаго сто- 

лЪ'ия занимавшаяся изучешемъ законовЪ 

языка, всего того, что въ немъ есть хо- 

рошаго, цннаго и необходимаго?“ 

Такъ говорить Ничше, но что скажутъ 

родители дЪфтей, которыя, услыхавъ эти 
слова, возстанутъь и откажутся учиться 

иностраннымъ языкамъ? Но, „воздайте 

кесарево кесарю, а бояче Богу“. Боль- 

шая разница изучить восемь языковъ 

настолько, чтобъ быть въ состояв!и прак- 

тически ихъ примфнять къ ДЪФлу или 

учиться двумътремъ языкамъ CB 

  

цфлью лишь получить аттестатъ зрЪлости! 
Ребенокъ не вправЪ пренебрегать тЪмЪъ, 
что дорого для его родителей. Поэтому 
необходимо, чтобы сами родители сознали 
безцфльноеть усиленнаго изученя чу- 
жихъ языковЪъ; только тогда мы можемъ 
надфяться на полное торжество Между 
народнаго Языка. 

Tiel parolas Nicŝe (Nietzsche), sed kion 
diros la gepatroj de la infanoj, kiuj, aŭ- 
dinte tiujn parolojn, ribelos kaj rifuzos 
lerni fremdajn lingvojn? Sed, „redonu al 
la reĝo kio apartenas al la reĝo «donu 
al Dio, kio apartenas al Dio“. Granda 

diferenco estas ellerni ok lingvojn tiel 
perfekte, poresti kapabla ilin uzi praktike, 
ol lerni du-tri da ili, por ricevi ateston 
de abituriento! Neniu infano rajtas malŝati 
tion, kion ŝatas ĝiaj gepatroj. Tial estas 
necese, ke tiuj lastaj komprenu la neuti- 
lon lerni multajn lingvojn, nur tiam oni 
povas vidi la veran triumfon de Lingvo 
Internacia! 

  

Kial IDO en la rolo de lingvo internacia ne povas 

superi la lingvon 

ESPERANTO? 
de Proj. P. Chistaller-Stuttgart, Germanujo. 

Laŭ la intencoj de siaj estroj Ido estu lingvo por instruituloj. 

Ĉiam la idanoj fanfaronas, ke ilia idio 

mo estas pli simpla ol Esperanto, ke gi 

estas pli bone lernebla ankaŭ por nekle- 
raj homoj. En oktobro okazis en Bruse- 

lo disputa vespero inter idano kaj espe- 
rantisto 7) La unua legis dum du Бо- 
rojn pri la preferindo de Ido, kaj lia 

temo estis „la leĝo pri la plej malgranda 

peno“. Fine la aŭskultantoj laciĝis kaj de- 
ziris aŭdi Ja kontraŭulon. Tiu, prof. Bour- 
let, montris en tri kvaronhora, fajra pa- 
rolado, kiel por „simpligi“ Esperanton, 
Ido amasigis esceptojn sur esceptoj 
kaj ĉiufoje, kiam li klarigis belan 
komplikaĵon de la „linguo“, li sin turnis 
al la idano, demandante: „Ĉu ĝi estas, 
  

+) Pri tio amuzerakontas Sro Bourleten 
„La Revuo“, p. 136- Novembro 1910. 

Sinjoro, ankoraŭ la „Leĝo“ pri la plej 
malgranda peno“, kiu inspiris tiun escep- 
ton aŭ tiun komplikaĵon?“ La unuan 
fojon la aŭdantaro ridis, la duan fojon ĝi 
ridegis, la dekan fojon tordiĝis, kaj pos- 
te la ĝenerala sekretario de la interna- 
cia Instituto de Bibliografio kaj de la 
Oficejo de Internaciaj Asocioj diris al li: 
nun mi komprenas, ke vi esperantistoj 
kutime malŝatas diskuti kun la idistoj, kaj 
uzas pli bone vian tempon propagante 
vian lingvon. Kaj du tagojn poste gene- 
ralo Sebert-Paris ricevis avizon, ke la 
nomitaj Instituto kaj Oficejo oficiale al- 
prenas Esperanton. 

Nun mi montru kelkajn punktojn cer- 
tigajn, ke Ido vere ne estas pli simpla ol 
Esperanto: 
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Alfabeto. Certe la Ido alfabeto 
estas por la presistoj, sed nur por ili, pli 
oportuna al tiu de Esperanto; pro tio, ke 
ili ne bezonas specialajn literojn. Ankaŭ x 
por ks au kz estas simpligo, seg ch, sh 
anstataŭ Ĉ, $ estas malsimpligaĵoj, same 
precipe la antikva q, kiu formas duan 
literon por la sono К, (en x oni eĉ havas 
trian), samtempe la litero u ricevas post 
9 kaj g duan prononcmanieron, nome, 
kiel v. La Esperantaj ] ĝ estas kunigi- 
taj en ] (j fariĝis y) kaj oni povas gin 
prononci dumaniere, kio vere ne estas 
bonaĵo. Per tiu ŝanĝo oni tre ofte ŝan- 
ĝis la vortbildon konservatan en Espe- 
ranto laŭ la naciaj formoj: budjeto (bud- 
ĝeto), etajo (etaĝo), Aljero (Alĝero), jelato 
(ĝelateno), jirafo (ĝirafo). 

Akcento. En. Es peranto. La 
akcento ĉiam estas sur la antaŭlasta vo- 
kalo: domo, ĝardeno. Austrio. En Ido 
(laŭ verko de Janotta): La akcento estas 
ĉe infinitivoj ĉiam sur la lasta, alie en 
kelksilabaj vortoj sur la antaŭlasta vokalo: 
amar, parolar, abelo, diligenta, gardeno. 
Tamen estas senakcentaj (ne formantaj 
apartan silabon). 

1) u post a, e, q: laudo, neutra quo; 
2) i kaj u antaŭ alia vokalo, en kelk- 

vokalaj radikoj: filio “) precipua, Austrio; 
male ĉe unuvokalaj radikoj: dio (tago) 
duo; sed oni diras: sundio (dimanĉo) 
lundio (lundo), jovdio (jaŭdo). 

Interesa estas ĉi tie, ke en 1908a jaro 
ankoraŭ ekzistis nur la unua regulo, poste 
por pli plaĉi al instruituloj, oni ankoraŭ 
pli „simpligis“ Esperanton, aldonante la 
pluan regulon. 2: 

Gramatiko. Ĉi tie oni povas kon- 
stati ĉe Ido simpligon, ĉar ĝi nur malofte 
uzas akuzativan formon, same multenom- 
bran formon de l' adjektivo. Tamen tio 
ne povas esti kaŭzo starigi konkuran idio- 
mon; kaj ĉar D-ro Zamenhof, eĉ jarojn 
antaŭ naskiĝo de Ido, skribis, ke oni uzu 
nominativon kiam oni ne estas certa pri 
la ĝusta kazo, la komencanto ja povas 
komence agi laŭ tiu konsilo, prefere ol 
ĉiam meti akuzativan formon post ргеро- 
zicioj, kio ofte okazas. Simpligo certe 
estas tiu Ida regulo, sed — ne plibo- 

3) unue oni skribis: filyo. 

NE 5-6 
  

nigo, ĉar la frazoj estas ofte malpli kla- 
raj. Oni ofte diras, ke multaj popoloj ne 
posedas akuzativan formon, pro tio ĝi 
estu forigota. Sed oni ne pripensas, ke 
fakte per tia manko tiuj lingvoj prezentas 
malbonaĵojn, oni ne tiel rapide komprenas 
a sencon, oni ofte bezonas aliajn formojn, 
parolturnojn, malpli simplajn, por fariĝi 
ute klara. Ekzemple kiam mi diras: „la 
atro vokas la filo, la patrino la filino,“ 

tiam oni ne scias ĉu li vokas ĉiujn tri aŭ 
ĉu la patrino vokas la filinon. Sed: „la 
patro vokas la filon, la patrino la filinon“ 
tio estas tuj klara, kaj ankaŭ multe pli 
belsona. En la Zamenhofa „Preĝo“ la 
„frat' fraton atakas kruele“ ne estus klare 
sen la „n“; oni povus opinii, ke oni ripe- 
tas „frato“, Same la nevarieblo de l' ad- 
jektivo estas simpliga sed ne plibona, tre 
ofte povas naskiĝi konfuzo aŭ oni devas 
atenti pri fiksita vortordo, kiu estus ka- 
tenigo por lingvoj ne havantaj la saman 
vortordon. Cetere la idestroj ekkonis ke 
ĉe sole starantaj adjektivoj ne estas evi- 
tebla multenombra formo, kaj oni akceptis 
i aldonvtan: „bonai“, kio kaŭzas la plian 
escepton, ke ankaŭ ĉi tie la i ne estas 
aparta silabo; krom tio oni uzas en mal- 
oltaj okazoj apartan multenombran arti- 
kolon „le“, nur por eviti la klaran simple 

kaj facile uzeblan regulon de Esperanto, 
ke la adjektivo akordiĝas kun sia sub- 
stantivo: la bonaj patroj, la belan domon. 
Kiam mi aldonas ke Ido por 16 Esperan: 
taj pronomoj posedas 88), oni vere ne 
rajtas paroli pri simpligo. Ankaŭ la fama, 
de la idestroj malŝatata „tabelo“ !) montras 
en la Ida anstataŭaĵo malsimpligon por 
ĉiu simpla homo, kie esperantistoj devas 
leni 14 formojn, la idanoj havas 24 da 
ili Certe multaj estas bonkonataj por la- 
tinuloj, aliaj tamen estas same arbitraj 
kiel en Esperanto: „ulu“ (iu), ankaŭ 
„ulube“ (ie) 2) certe de neniu estos rTe- 

konata unuavide. Ankaŭ la klareco estas 
malpli bona ĉeldo: „ulu, nuluf estis ?) 
lacige miksebla por la orelo, „iu, neniu“ 

   

  

„“) Tabelon pri ilia komparo oni trovas en 
mia broŝuro „Bedarf Esperanto der Verbesser- 
ung?“ (Vu Esperanto bezonas plibonigon)? el- 
donita de la Germana Asocio. Altona 1909. . 

2) ad ulube (ien) estas tte luksa „plibonigo“.    
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estas multe pli preferinda. Same je ra- 
pida parolo la „e“ (kaj) ofte konfuzige 
kunfandiĝas kun antaŭa vorto, ŝajnigante 
adverban formon: „du e tri e quar“ (du 
kaj tri kaj kvar) Sed la plej granda 
„simpligo“ kuŝas en tio, ke Ido havas 

48 afiksojn, kie Esperanto dum 20 jaroj 
nur bezonis 34, kaj ĝi estas tute klara, 
krom tio ĉe la idanoj regas la emo, pli- 
grandigi tiun nombron. Krom tio kelkaj 
el la sufiksoj ne estas klaraj, ekz.- oza 
signifas plena je, provizita je, enha- 
vanta ion. Laŭ tio ni akceptu leproza 
(lepra)y kuproza (kupra) sedkataroza 

3) por eviti riproĉojn de idanoj kiuj ĉiam 
pretaj havas esprimojn kiel „mensogo, kalumnio,“ 
mi metis singarde estis, ĉar nun eble la lingvo 

tiurilate estas ŝanĝita. 

  

(katarema) ŝajnas ne bona, kaj ĉe ma- 

moza (kies traduko estis grandmama) 

oni ja ne povas diri: „plena je mamo, en- 
havanta mamon,“ ankaŭ „provizita je ma- 
mo“ havas alian sencon. Same lumoza 
(hele lumigita, lumplena) kiam -oza estas 

„provizita je“, oni devus eble diri „lume- 

goza“ aŭ „lumozega“, sed vere „lumplena“ 
estas pli simpla. Mi ne povas ĉi tie trakti 

aliajn sufiksojn, inter kiuj al estas pre- 
cipe enuiga; kiu sin interesas pri tio, 

legu la cititan broŝureton. La plej amu- 
ziga estas, ke eĉ la „idestri“ ne ĉiam 

ĝuste uzas la sufiksojn, ne parolante pri 

iliaj malpli kleraj fideluloj. lu laboristo 

ekz. uzis „laboroza“ celante „laboristala“ 

(laborista). (Daŭrigota) 

  

KRESTOMATIO 
por infanoj kaj komencantoj 

Redaktata de 

Romano Frenkel“). 

La Vulpo kaj la Anseroj. 

el Grimm. 

Al herbejo, kie sin paŝtis kelkaj grasaj anseroj, venis unu tagon vulpo. Rigar- 

„Mi venas ĝustatempe — tute tiel same, kiel mi dante ilin ĝi diris kun grimaco: 

  

estis invitita: vi ĉiuj sidas tiel konvene, ke mi povas vin ĉiujn formanĝi unu post 

alia“. La anseroj, kriante pro teruro, salte leviĝis, kaj ĝemanie petegis la vulpon, 

ke ĝi ne faru al ili malbonon. Sed tiu-ĉi volis aŭskulti nenion, dirante: „Ne povas 

esti kompato — vi devas morti!“ 
Fine unu el ili rekuraĝiĝinte ekparolis: „Se ni, malfeliĉaj anseroj, devas tuj 

morti, faru almenaŭ al ni unu favoron! Permesu, ke ni diru niajn preĝojn, por ke 

ni ne mortu en niaj pekoj. Poste ni ĉiuj stariĝos en vico, kaj vi povos laŭ via de= 

ziro elekti la plej grasan“. 
— „Nu“, diris la vulpo: „tio-ĉi ja estas justa kaj pia peto. Ekpreĝu! Mi aten= 

dos vin“. 
Tial la unua ekkomencis longan preĝon, kaj, ĉar ĝi ŝajne neniam finiĝos, la dua 

ankaŭ ekpreĝis, kriante el la tuta sia gorĝo: „Ga! ga! ga!“ Sekvis la tria kaj la 

kvara kaj post malmultaj minutoj ĉiuj gagadis nore, dirante siajn preĝojn, 

Kiam ili estas ĉesintaj preĝi, mi daŭrigos tiun-ĉi rakonton, sed... dume ili anko- 

raŭ preĝadas. 
Tradukis R. FANSHAVE. 

(Hindujo). 
——— nn 

   
& artikoloj de tiu-ĉi fako estas senditaj al mi de diverslandaj esperantistoj por eldonota 

de mi Krestomatio aŭ tradukitaj de mi mem. La represo de ili ne estas permesata, Mi petas 

pri alsendo de artikoloj por tiu-ĉi fako rekte al mi,— Romano Frenkel; Eniseisk, Siberio Ruslando, 
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A 

Frostrego. 
Unu duonpatrino havis duonfilion kaj propan filion; kion ajn la propa filino ne 

estus farinta, por ĉio oni ŝin mankaresas je la kapeto kaj aldiradas: saĝulineto! sed, 
kvankam la duonfilino ĉiam penadas kontentigi la duonpatrinon, ŝi havas en 
tio nenian sukceson: ĉio estas ne tiel, ĉio estas malbona. Tamen, oni devas konfe- 
si la veron, la knakineto estis oro, — en bonaj manoj ŝi baniĝus kiel fromaĝ' en 
butero,?) sed ĉe la duonpatrino ŝi lavis sin per larmoj de la maten' ĝis vespero. 
Kion fari! La vento, tiu bruegas, tamen post tempo ioma ĝi eksilentas; sed, se 
maljuna virino ekkoleras — $i ĉesos malbaldaŭ, ŝi ĉiam ion elpensos kaj tiklos la 
langon je l” dentoj. 

Kaj elpensis la duonpatrino forpeli la duonfilinon el la hejmo; ŝi diras al al 
edzo: „Forkonduku ŝin, maljunulo, kien vi valas, por ke miaj okuloj ŝin ne vidu, por 
ke miaj oreloj ŝin ne aŭdu; sed ne lasu ŝin ĉe la parencoj en varma dometo, vi 
forportu ŝin en la kampon liberan je l' frosto-kraketulo!“ La maljunulo ekĉragre- 
nis, li deziris kovri ŝin per ĉevaltuko, sed eĉ tion fari li timis kaj forveturis kun [а 
senhejmulino al la kampo libera, sidigis ŝin sur neĝamason, faris super ŝi kruco- 
signon, kaj mem rapide forveturis hejmen por ke la okuloj ne vidu la filinan 
morton. 

Restis la malfeliĉulino kaj mallaŭte faras preĝon. Alvenas la Frosto, saltetas, 
haltetas, je l' bela knabin rigardetas: „Knabino, knabino, mi estas la Frost-Ru- 
ба-Маго!“ — „Estu bonvena, Frosto; evidente Dio via sendis por ke vi forportu 
miaa pekan animon“, La Frosto intencis ŝin ekkapti kaj trafrostumi; sed ekplaĉis al 
li ŝia saga parolo! li ĵetis al ŝi pelton. Ŝi surmetis la pelton, subtiris la piede- 
tojn kaj sidis. Denove venas la Frosto Ruĝa-Nazo, saltetas, haltetas, je l' bela 
knabin' rigardetas: „Knabino, knabino, mi estas la Frosto Ruĝa-Nazo!“ — „Estu 
bonvena Frosto; evidente Dio vin sendis por ke vi forportu mian pekan animon“. 
— Sed la Frosto venis tute ne por forporti la anmom; li atportis al la bela 
knabino kestegon, altan kaj pezan, plenan de ĉiaspeca dotaĵo. La knabino sid- 
iĝis sur la kestegeton, tia gajeta, tia beleta! Denove venis la Frosto Ruĝa-Nazo, sal- 
tetas, haltetas, je l' bela knabin' rigardetas. Afablan bonvenon ŝi diris, kaj li 
donacis al ŝi veston, per ol” kaj arĝento broditan. Ŝi surmetis ĝin kaj fariĝis kia 
belulino, kia riĉvestulino ! Ŝi sidas kaj kantetojn kantadas. 

Dume la duonpatrino pri la knabino feston funebran festenas: ŝi estas bakinta 
flanojn.“) „Iru, edzo! alportu la filinon por la entrigo“. La maljunulo forveturis. 
Kaj sub la tablo bojas hundeto: „Tjaŭ!tjaŭ! la maljunulan filinon en or' kaj arĝgent' 
oni trenas, sed la maljunulinan la fianĉoj ne prenas! 

— ySilentu, malsaĝa! ricevu jen flanon kaj diru: la maljunulinan filinon la 
fianĉoj prenos, kaj de Г maljunula oni nur la ostetojn altrenos“,. La hundeto 

") „Baoigi kiel fromaĝo en butero“ signifas en rusa lingvo: Vivi en plej bonaj kondiĉoj, 
en komforto, en plena kontentiĝo, havi ĉion kion oni deziras, 

?) En Rusujo oni bokas flanojn por ĉiu postenteriga tagmanĝo. 
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formanĝis la flanon kaj ree: „Тай! Цай! [а maljunulan filinon en or“ kaj arĝent'a 

oni trenas, sed la maljunulinan la fianĉoj ne prenas!“ „La maljunulino ree 

flanojn donadis kaj ĝin batadis, sed la hundeto ĉiam bojdiris la samon: „La 

maljunulan filinon en or' kaj arĝent' oni trenas, sed la maljunulan la fianĉoj ne 
prenas!“ La maŭmunulino ree flajnojn donadis kaj ĝin batadis, sed la hundeto 

ĉiam bojdiras la samon „La maljunulan filinon en or“ ka: arĝent' oni trenas, sed 

la maljunulinan la fianĉoj ne prenas!“ 

Ekkraketis la pordego, malfermiĝisla pordo: oni portas kestegon, altan, pezan; 
paŝas la duonfilino — kvazaŭ vera mnobelfraŭlino ŝi brilas! La duonpatrino 
ekrigardis — kaj la manojn dissvingis — „Maljunulo, maljunulo, enjungu aliajnt 
ĉevalojn, veturigu mian filinon plej ropide; sidigu ŝin sur la sama kampo, sur la sa- 
man lokon“, Forveturis la maljunulo al sama kampo, sidigis ŝin sur la saman 
lokon. 

Venis =la Frosto-Ruĝga-Nazo, ekrigardis sian gastinon, saltis, saltadis, bo- 

najn parolojn mne aŭdis. Li ekkorelissekkaptis ŝin kaj mortigis. 
— „Maljunulo, maljunulo, iru, alportu mian filinon; rapidegajn ĉevalojn 

enjungu, la glitveturilon ne renversu, la kestegon ne perdu!“ Kaj la hundeto sub 
la tablo: „ljaŭ! Чай! la maljunulan filinon la fianĉoj prenos, sed de l' malju- 
nulina nur la ostetojn oni en sako altrenos!“ La pordego malfermiĝis, la 

maljunulino elkuris renkonte al la filino, sed anstataŭ la filino ŝi ĉirkaŭprenis mal- 
varman kadavron. Ŝi ekploris, ekĉagreniĝis — sed estis jam tro malfrue! 

tr. R. FRENKEL. 
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